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CINCO CONSELHOS

PLANTONISTAS (Sasar)

Estamos debaixo do mesmo temporal. Algumas cidades de nosso país já estão amenizando as medidas de
restrição e isolamento social. Como em tudo buscamos
a orientação da Santa Palavra, também aqui encontra-
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Enfermagem

mos esta normatização feita pelo Pr. Antônio Júnior, de BH, e publicada no jornal O Estado de Minas:

BERÇÁRIO

DIÁCONOS DE
Hoje

Domingo 14

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 Baixo, 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.

“A vida é cíclica, feita de altos e baixos, de momentos bons e momentos ruins.
Logo, cedo ou tarde, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos tanto de
fartura como de dificuldades.
Além da crise sanitária do novo coronavírus existe uma crise que tende a vir
sobre todos no que diz respeito às finanças. Como consequência da quarentena
que mudou totalmente a dinâmica de nossas vidas por causa da ameaça do novo
coronavírus, muitos estão sofrendo os prejuízos relativos a redução drástica da
atividade comercial e industrial.
Empresários e investidores da bolsa estão perdendo grandes somas de dinheiro e
por isso pais de família também perdem seus empregos e o receio que paira sobre suas cabeças é se terão condições de colocar o pão em suas mesas e sustentar suas famílias.
Em meio a este cenário de desalento e incertezas causado pela crise, o escritor e
influenciador, Antonio Junior, aponta que para estes tempos difíceis é possível
encontrar conforto e aconselhamento de atitudes a serem tomadas para vencer a
crise: "A Bíblia nos mostra, pelo menos, cinco princípios que podem nos ajudar a
passar por esses momentos de uma forma mais tranquila.
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Celebração da Palavra (10h15)

Prelúdio
Cânticos de Sião
Saudações
3 Minutos de Missões
Sustento da Causa e da Casa do Senhor
Tudo no Altar
Mensagem
Pr. Walter Santos Baptista
Cânticos de Sião
Bênção
Poslúdio
Vem da Capa

É possível sim superar esse tempo de crise e até mesmo prosperar, mas para que isso
aconteça, precisamos aplicar essas lições com disciplina e, principalmente, sabedoria.
E, antes de vermos quais são esses princípios."

Outras...
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 12/06 às 15 horas. Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1983 - Edf. Lisboa, Apt. 301a, Vitória. Telefones: 3336-4299;
99274-6738; 9.8814-1144.

Ministério Portas Abertas. Solicita pessoas que
doar suas férias parcialmente ou não como
rias neste abençoado ponto de pregação e
selhamento. Dedique uma hora, um ou
expedientes.

22º Congresso Nacional da TerceiHorário de AtendiPr. Walter Santos Baptista
pastor@igrejabatistasiao.org.br

Confira os cinco conselhos bíblicos trazidos por Antonio Junior para vencer em meio à
crise:
1) Esteja atento ao que pode acontecer no futuro

Ter uma boa fonte de renda que nos traga estabilidade financeira e que nos proporcione tudo o que queremos, geralmente nos deixa muito otimistas e isso pode ser prejudicial, pois o otimismo faz com que nos esqueçamos de que os dias difíceis poderão
chegar. Por isso seja prudente como José, conforme relata a bíblia. Esse homem de
Deus era governador do Egito e teve uma revelação de que a crise estava chegando
e, por isso, levou a sério e alertou a Faraó: Depois virão sete anos de fome. Então
todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra" (Gênesis
41:30).
Saber que tempos difíceis vão surgir, faz com que sejamos mais prudentes em nossos
gastos, no modo de administrar o dinheiro. É comum gastarmos mais do que precisamos quando vivemos dias de abundância, e existem aqueles que fazem até extravagâncias, mas isso pode nos levar a um sofrimento maior quando a "fonte seca".
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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)
2ª e 5ª feiras (14h -18h) Visitação
3ª feira (14h - 18h)
4ª feira (15h - 16h30)

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

2ª e 3ª (13h - 17h)

Prof. 4ª, 5ª e 6ª (13h - 21h)
GeJaqueline
secreta-

M.M.
3ª, 5ª e 6ª feiras (14h - 20h30)
dália Dória Sábados (16h - 20h)
Pereira Santos

2ª, 3ª, 5ª e 6ª feiras (8h - 12h; 14h - 18h)
4ª (13h - 17h)
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2) Tenha uma estratégia para encarar os tempos difíceis

Isso fará muita diferença quando os tempos de crise vierem. Então, tenha
uma reserva financeira e você estará mais preparado.
4) Não seja uma pessoa acomodada

A fartura faz com que as pessoas fiquem mais relaxadas na administração
do dinheiro. E José, mais uma vez, nos ensina a não sermos descuidados
com os nossos ganhos. Mesmo durante os sete anos de "vacas magras"
vividos com o povo do Egito, quando os celeiros estavam cheios por causa
da poupança que fez, ele não deixou de trabalhar e aumentar seus ganhos.
Veja o que a Bíblia diz: "Assim, José comprou todas as terras do Egito para
o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome
os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó" (Gênesis 47:20).
5) Ajude os mais necessitados
É muito comum na crise as pessoas pensarem somente em si mesmas, mas
vemos na história de José que ele foi muito generoso com a sua família e
também com o seu povo, livrando-os de morrerem de fome durante os anos
de seca (Gênesis 45:7; 50:20). Veja o que a Palavra de Deus diz: "Há
quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que
deveriam dar, e caem na pobreza. O generoso prosperará; quem dá alívio
aos outros, alívio receberá" (Provérbios 11:24,25).
Isso mostra que não há problema nenhum em ser próspero, desde que isso
não seja somente para alimentar o nosso ego. Jesus disse que é melhor dar
do que receber (Atos 20:35).”
Lições extraordinariamente práticas!
É isso.

Seu Pastor

Quando a época das "vacas magras" chegar e desequilibrar sua vida
financeira, o que você fará? Como você agirá se você não voltar a
trabalhar em breve e perder o emprego, se o seu salário for reduzido
ou se não conseguir pagar suas contas?
José sabia exatamente o que fazer para enfrentar os dias de luta. Ele
sabia que era preciso pensar sobre isso enquanto tudo ainda ia bem,
para que a futura crise não tivesse um impacto tão negativo na vida
do povo egípcio. Veja o conselho que ele deu a Faraó: "O faraó deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do
Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que
puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o
controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para
que a terra não seja arrasada pela fome" (Gênesis 41:34-36).
É preciso manter o foco na administração dos recursos. Provavelmente eles devem ter feito a seguinte análise: "Quanto colhemos neste
mês? Quanto vamos precisar para suprir as nossas necessidades?
Quanto iremos guardar? Onde podemos cortar gastos desnecessários?" Saber administrar é um dos princípios para vencermos os tempos difíceis antes que eles cheguem.
3) Tenha uma reserva financeira
O Livro de Gênesis nos mostra que José usou o princípio da poupança
para resolver o problema do Egito durante a época das "vacas magras" que eles iriam viver. Poucos dão valor em poupar seu dinheiro,
mas isso é muito importante. Então guarde o máximo que você puder.
Não importa se é R$ 10 ou R$ 50 por mês, mas guarde! O que você
poupar hoje poderá suprir as suas necessidades amanhã.
José definiu que o Egito poupasse 20% de tudo o que colhia. E esse é
um ótimo número. Se você conseguir poupar 20% do que ganha, em
cinco meses terá o equivalente a um mês de salário.
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Informa-Sião (07/06/2020)

Ministério Pastoral

Calendários Provisórios

Junho
Dia 14 - Dia do Pastor
Celebração da Proclamação
Dia 21 - Noite da Juventude
Dia 28 - Celebração da Comunhão
Julho
Dia 05 - Ceia do Senhor (Noite)
Dia 12 - Celebração da Proclamação
(Noite)
Dia 19 - Noite da Juventude
Dia 26 - Noite da Comunhão
Pastoral do Discipulado
MCM. - Atividades Temporariamente
Suspensas.
Pastoral da Proclamação
Missões. Laborar e Orar pela Campanha 2020 de Missões Mundiais.
TEMA: “Transforme o mundo com a

alegria de Jesus”.

Ministério da Comunhão

Aniversariantes da Semana:

07/06 - Sandra Maria Evangelista
Ribeiro
08/06 - Dinalva Urbano de Souza,
Carlos Dionisio Bastos, Maria de Fátima Ramos de Sena, Camila Moura
Gonçalves, Júlia Reis Galvão
09/06 - Daniel Alves dos Santos,
Wilton Silva Bandeira, Marcos José
Cavalcanti de Oliveira, Cristiane Brito
Maciel
10/06 - Edith Martins Santos, Lílian
Silva dos Santos
11/06 - Dinah Nery dos Reis dos Santos, Barnabé Crispiniano Gomes,

Elisabete Oliveira da Silva Santos
12/06 - Valmar Silva Conceição, Lourdes de Almeida Silva
13/06 - Evangelina de Jesus, Antônia
Ieda Teles Barros, Gilvana Galvão
Rios de Araujo, Simone Guedes da
Silva.

Oremos por: Abigail A. Pimentel,
Adalberto S. de Souza, Ademildes D.
Cruz, André Paim Rocha, Antonio dos
Santos, Ary Silva, Cleber S. Souza,
Creuza, Silva, Aparecida Bueno, Brasília S. Soares, Camila Santos, Célia
Regina Lacerda, Cíntia Maviane C.
dos Santos, Mª Nascimento, Crezilda
Mª da Silva, Daniela Alves Silva, Elzibeth N. da Silva e Silva, Eliezer Galvão S. da Silva, Elaine Cristina de Oliveira Galvão Santos, Enedina Lisboa,
Ivani Lopes, Janice Fernandes S. Magalhães, José G. de Alencar, Lívia
Freire, Fernanda Alves Silva, José Moreira, José Messias, José Roberto
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, Rubem de Souza,
Neide Coelho, Patricia L. Lima Oliveira Silva, Regina Rejane F. Santos,
Renan, Sônia O. Silva Azevedo, Soraia
S. Caires, Terezinha S. Santos, Vilma
Maria Paim Santos.

Ministério da Administração
Sustento da Causa. Os Filhos de Sião
contribuíram com 90% do Orçamento
do mês de maio. Bendita fidelidade!
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Quarta-feira, 19h;
Domingo, EBD — 9h30; Culto online —10h

YouTube

(Igreja Batista Sião - Salvador)

Link do canal em:
www.igrejabatistasiao.org.br
Boa prática é colecionar a história
da sua Igreja através dos Boletins.
Desejando os Boletins impressos
dos dias 22 de março a 26 de abril
para sua coleção, contate a irmã
Jaqueline na Secretaria Pastoral.

“RENOVO E UNIDADE”
2020 VAI SER
MUITO MELHOR!

Podemos ser sua Família
em Salvador?

