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5 CUIDADOS QUE O CRENTE DEVE TER
AO ASSISTIR NOVELAS BÍBLICAS

Não escrevemos o texto a seguir. Por pertinente e adequado,
resolvemos transcrevê-lo com ligeiras modificações. Agradecemos a Marcelo, seu autor, que não conhecemos:
(1) Não troque a leitura da Bíblia pela novela bíblica
Um grande erro que vejo muitos cometerem é deixar de ler suas Bíblias para
acompanhar apenas a novela bíblica. Como esse tipo de novela é apenas inspirado na Bíblia, temos nelas partes fieis], mas temos também muitos acréscimos,
como personagens que não aparecem na Bíblia, mas são incluídos para compor a
história, cenas e falas que não são mencionadas na Bíblia e por aí vai. Por isso, é
sempre bom que você, além de acompanhar sua novela bíblica, caso goste desse
tipo de arte, o faça, mas também confronte o que está assistindo com o texto
bíblico real para que saiba o que está na Escritura Sagrada e o que é colocado a
mais ali na novela para “encher” com mais cenas.
(2) Não tenha a novela como única fonte do seu conhecimento bíblico
Ligado ao ponto anterior, pelo fato de uma novela ser muito mais confortável e
fácil de entender do que uma leitura da Bíblia, que exigirá muito mais estudo e
esforço, muitos têm optado por trocar sua leitura da Bíblia pela novela. Esse é
um grave erro, pois a novela foca em uma história de um único personagem (ou
alguns) por longos períodos de tempo, buscando segurar a audiência com centenas de cenas que não aparecem na Bíblia, além, é claro, de comerciais que alongam o tempo da novela. Ficar apenas na novela não
lhe ajudará a ter uma compreensão maior e mais ampla da Palavra de Deus,
além, é claro, da confusão que terá achando que coisas que estão na novela
estão na Bíblia quando, na realidade, podem não estar. Por isso, não use a novela
como única fonte de seu conhecimento da Bíblia!
(3) Confira toda a história lendo na própria Bíblia se ela está correta
Esse é um cuidado importante. Quando Paulo pregou em Bereia, chamou a
atenção dele o comportamento daquelas pessoas: “Ora, estes de Bereia eram
mais nobres que os de Tessalônica; pois receberam a palavra com toda a
avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas
eram, de fato, assim” (Atos 17:11). Observe que mesmo Paulo sendo
um apóstolo, tinha suas palavras avaliadas por esses crentes!
Página 3, por favor
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Outras...

Salvador, 17 de março de 2020
COMUNICADO OFICIAL

Amados irmãos membros, congregados e amigos da Igreja Batista Sião,
Graça e Paz!
Em obediência à Lei Estadual em relação às consequências da
ameaça do Coronavírus e nossa consciência cristã, o Conselho
de Administração resolve suspender as atividades de Culto
Público (domingos, quartas-feiras e outros de acordo com a
Agenda Semanal), Escola Bíblica Dominical, PGMs, ensaios,
Assembleias Geral e Regulares, e atendimento pastoral pelo
tempo que durar a proibição.
Outrossim, as Conferências programadas para o Aniversário
da Igreja (17 a 19 de abril) ficam adiadas em data a ser anunciada.
Não obstante, as atividades burocráticas funcionarão durante
a semana. A Dedicação de Dízimos e Ofertas poderá ser feita
durante a semana na Tesouraria (onde há um gazofilácio) ou
em depósito bancário na Conta da Igreja para o sustento da
Causa e da Casa do Senhor.
Durante a suspensão dos Cultos Públicos, haverá dominicalmente a transmissão do Culto Matinal às 10h15 online.
Ao longo das semanas, outros comunicados e avisos serão feitos através das mídias.
Nossa recomendação é que os irmãos, as famílias, dediquem
estes dias de recesso para uma maior aproximação da Palavra
de Deus. A época é de Renovo e 2020 Vai ser muito melhor!
Fraternalmente,

Pr. Walter Santos Baptista
Pastor-presidente

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 Família

(NAF).

Jardim de Oração. Mais um Encontro com Deus nesta sexta

feira, dia 27/03 às 15 horas. Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1983 - Edf. Lisboa, Apt. 301a, Vitória. Telefones: 3336-4299;
99274-6738; 9.8814-1144.

De 16 a 20 de março o Ministério Portas Abersemana da Mulher. No dia 19, a partir das
Maria da Penha estará apresentando uma
sobre “Violência Contra a Mulher”.

tas estará na
14h, a Ronda
palestra

22º Congresso Nacional da TerceiIdade e Capacitação. Em Ma-

r

a

Horário de AtendiPr. 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)
4ª (13h - 17h)

5ª feiras (14h -18h) Visitação
Dc. 2ª efeira
(14h - 18h)
Eudes 3ª
4ª feira (15h - 16h30)

Prof. Rafael 2ª e 3ª (13h - 17h)
Paim Adôrno 4ª, 5ª e 6ª (13h - 21h)
M.M.
valho

Gedália Dória de Car- 3ª, 5ª e 6ª feiras (14h - 20h30)
Sábados (16h - 20h)
Cornélio

Jaqueline
Pereira Santos
secretaria@igrejabatistasiao.org.br

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

•

Apesar das novelas bíblicas avisarem (em letras bem pequenas, é verdade) que são
apenas baseadas na Bíblia, muitos as têm como 100% fieis à Escritura, o que não é
uma realidade. Por isso, se gosta de novelas bíblicas, acompanhe a história, confrontando com o relato bíblico, isso o/a ajudará a entender mais da Bíblia e ainda poderá aproveitar mais a novela, sabendo o que é fato bíblico e o que não é.
Vem da Capa
(4) Se a novela tira seu tempo de leitura da Bíblia, deixe de
assistir à novela
Sabemos que o tempo da maioria das pessoas têm sido cada vez mais escasso. Se
esse é o seu caso e seu tempo é pouco, prefira sempre o estudo da Bíblia a novelas
bíblicas. Eu sei que a tentação é grande de trocar a Bíblia pela novela, devido a
maior facilidade e comodidade mas, se precisar escolher, prefira se dedicar ao estudo direto na Bíblia, pois, como citei acima, isso te dará maior e mais profunda compreensão da Palavra de Deus do que a novela.
•

(5) Se puder, prefira assistir em serviços de Streaming
A tevê é bastante popular, mas você já reparou o quanto de comerciais que existem em meio a um capítulo da novela bíblica? Isso tira muito do seu tempo que
poderia estar dedicando ao estudo, a oração e a outras coisas espirituais.
Uma alternativa são os serviços como a Netflix, onde a novela é colocada um tempo depois que passa na tevê. O bom desses serviços é que você pode assistir na
hora que deseja e sem comerciais indesejados. Eu gosto de assistir a séries bíblicas,
mas não o faço na tevê, pois toma tempo demais. Nesses serviços de Streaming
consigo assistir na metade do tempo e assim libero mais tempo para minhas leituras
da Bíblia! Use seu tempo com sabedoria!
Como sempre temos afirmado: é isso!

Seu Pastor

Podemos ser sua Família
em Salvador?
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Informa-Sião (22/03/2020)

Ministério Pastoral

Calendários Provisórios
Março

Dia 29 - Celebração da Disciplina
Assembleias Extraordinária e Geral
(Manhã)
Celebração da Solidariedade (Noite)

Abril

Dia 05 - Ceia do Senhor (Noite)
Dia 12 - Celebração da Proclamação
(Noite)
Dias 17 a 19 - Jubileu de Crisântemo
(84 anos) de Organização da IB Sião
(Conferências)
Dia 26 - Celebração da Comunhão
(Noite)

Maio

Ministério
nhão
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Comu-

Aniversariantes da Semana:

22/03 - Fidélia Mascarenhas de Macêdo,
23/03 - Ana Clara Santana Paixão
Aragão, Tayse Barbosa Mendes, Vinícius de Almeida Bastos
24/03 - Verane Trindade dos Santos,
Michele Neri do Valle, Edelzuita de
Cerqueira e Silva, Jair Lisboa dos
Santos, Márcia Thereza Ribeiro Barreto
25/03 - Antônio Carlos Cavalcante de
Santana, Maria Nucia Lima de Jesus,
Ilda Assunção Silva, Felipe Santana
Mendonça da Silva
26/03 - Elisio Lázaro Franco Tudela,
Ruth Pereira da Silva, Andréia Barbosa da Silva
27/03 - Neuza Maria Rodrigues Santana Ribeiro
28/03 - Zélia de Jesus Assunção, Ionice Rodrigues Imperial, Selma Araújo
Pimentel, Élica Tinat Nogueira Ramos.

Dia 03 - Ceia do Senhor (Manhã)
Dia 10 - Celebração da Proclamação
(Noite)
Dia 17 - Noite da Juventude
Dia 24 - Renovação dos Votos Conjugais (Noite)
Dia 31 - Celebração Do Discipulado
Celebração da Solidariedade
Oremos por: Abigail A. Pimentel,
S. de Souza, Ademildes D.
Pastoral da Proclama- Adalberto
Cruz,
André
Paim Rocha, Ary Silva,
ção
Cleber
S.
Souza,
Creuza, Silva, ApareMissões Locais 2019-2020. O Alvo cida Bueno, Brasília
S. Soares, Camila
financeiro fechou em 74,65%
Santos, Célia Regina Lacerda, Cíntia
Maviane C. dos Santos, Mª NascimenPastoral do Discipulado to, Crezilda Mª da Silva, Daniela AlMCM. - Atividades Temporariamente ves Silva, Elzibeth N. da Silva e Silva,
Suspensas.
Eliezer Galvão S. da Silva, Elaine Cristina de Oliveira Galvão Santos, Enedina Lisboa, Janice Fernandes S. Magalhães, José G. de Alencar, Lívia
Freire, Fernanda Alves Silva, José Mo-

reira, Luana E. de Coelho, Lúcia dos
Santos, José Antonio dos Santos, José
Messias, José Roberto Souza Oliveira,
Joseneide C. de Almeida, Jutahy Pacheco, Maria Almeida, Maria Angélica, Maria das Graças, Maria Máxima
dos Santos, Morena Dalva Coelho,
Matheus de Oliveira Galvão, Rubem
de Souza, Neide Coelho, Patricia L.
Lima Oliveira Silva, Regina Rejane F.

nia O. Silva Azeve-do, Soraia S. Caires, Terezinha S. Santos, Vilma Maria Paim Santos.
Pastoral da Administração
Sustento da Igreja. Os Filhos de Sião
já contribuíram para o mês de março com 76,94%. Que o Senhor abençoe a todos.

Domingo 10h15
Culto online

YouTube
Link do canal em:

igrejabatistasiao.org.br

PARA
A IGREJA

Membros e Congregados da Igreja
e Visitantes têm, aos domingos,
o privilégio de estacionar na Área Externa do Forte de São Pedro (a 50m do Templo). O Estacionamento é gratuito e seguro. O horário: 8h - 13; das 17h30 - 21h.

