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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 Bai-

xo, 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. 
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“Astros no mundo expondo a palavra da vida”   
 (Fp 2.15b,16a) 
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para uma pessoa humana, que somos nós, mas, igualmente, em termos 
de inspiração. Algo extraordinário a ver na Bíblia Sagrada é que o Espíri-
to a inicia e a conclui. Está em Gênesis 1.2, primeiro capítulo de toda a 
Bíblia, e também no seu último capítulo, em Apocalipse 22.17: “A terra 
era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de 

Deus pairava sobre a face das águas”.  E, ainda, “E o Espírito e a noiva dizem: 
Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e quem quiser, receba 
de a graça a água da vida”. 
 O Espírito age intensamente nas páginas do Livro Sagrado levan-
tando e guiando os juízes do povo de Deus, ungindo sacerdotes, profe-
tas e reis, e transformando covardes em poderosos (2Timóteo 1.7). Sim, 
o Espírito Santo é poder. E porque a Pessoa do Espírito Santo é poder, 
figuras de poder têm sido utilizadas pelos escritores inspirados. É, assim, 
comparado a vento, a óleo, a fogo, a pomba e a água. Sempre figuras 
concretas. 
 Nossa proposta é examinar como o Espírito Santo age no ser huma-
no. Podemos verificar na Escritura e na experiência o Espírito agindo 
tanto no descrente quanto no crente.                                                        
 Em João 16, nos versos 7 e 8, estão registradas as palavras de Je-
sus Cristo: “Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá; pois se eu 
não for, o Consolador não virá a vós; mas, se eu for, vo-lo enviarei. E quando 
ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça  e do juízo”. É assim que 
Ele age no incrédulo. 

O TOQUE DO ESPÍRITO 

Se tivermos uma compreensão sadia do que o Espírito San-
to fez em nós no início de nossa vida cristã, nossas concep-
ções serão melhores, mais claras e definidas. Todos concor-
dam com isso. Vemos na Escritura que o Espírito de Deus 
age em todas as suas páginas, não apenas em termos in-
terpessoais, ou seja, do Espírito Santo como pessoa divina  
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  Prelúdio 
  Cânticos de Sião 
  Saudações 
  3 Minutos de Missões  
  Sustento da Causa e da Casa do Senhor 
  Tudo no Altar 
  Mensagem     Pr. Roberto Amorim de Menezes 
  Cânticos de Sião 
  Bênção                     Pr. Walter Santos Baptista 
  Poslúdio 
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Celebração da Palavra (10h15) 

                                                                                                              
 Um dos mais terríveis efeitos do pecado é que cega a pessoa humana 
quanto a seus pecados (2Coríntios 4.4). Só o Espírito Santo pode abrir os 

nossos olhos. Por mais que queiramos, somos cegos em relação ao próprio 
pecado. “O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para 
ele são loucura”, diz a palavra de Deus (1Coríntios 2.14). Por isso, depende-
mos dEle; e até os nossos olhos o Espírito vai abrir; só Ele pode nos conven-
cer da profundidade do pecado  e da verdade do evangelho. Essa é a razão 

porque é chamado “Espírito da verdade” (João 14.17). 
 Uma pessoa perdida não tem consciência de que é um pecador (por isso 
está “perdida”). Converse com uma “pessoa natural”, e ela não compreen-
derá o que você está falando porque ainda não foi convencida pelo Espírito 
de Deus com respeito à sua perdição. Não há consciência de falta de retidão 
moral e espiritual; não há qualquer convicção ou consciência da palavra de 
julgamento sobre o seu pecado. E no verso 8 de João 16 está afirmado que 
“quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo”.                                                      
 Essa tríplice convicção de João 16.8 não são funções separadas como 
pode parecer, mas uma só. O Espírito não pode convencer uma pessoa do 
pecado sem convencê-la do juízo de Deus; nem pode convencer alguém da 
justiça, da retidão de Jesus Cristo, sem convencê-la inicialmente do pecado e 
do consequente juízo. É um ato só. Não importa qual seja a expressão do 
pecado na vida de alguém (adulté- rio, cobiça, bebida, imoralidade, o que 
seja), a razão básica porque alguém continua “destituído da glória de 
Deus” (Roma-nos 3.23) é a falta de fé em Jesus Cristo. Se você não foi con-
vencido pelo Espírito Santo de Deus,  
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Vem da Capa 

 

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 17/07 às 15 horas.  Endereço: Avenida Sete de Setem-
bro, 1983 - Edf. Lisboa, Apt. 301a, Vitória. Telefones: 3336-4299; 
99274-6738; 9.8814-1144. 
 
Ministério Portas Abertas. Solicita pessoas que p o s s a m 
doar suas férias parcialmente ou não como voluntá-
rias neste abençoado ponto de pregação e a c o n -
selhamento. Dedique uma hora, um ou d o i s 
expedientes.  
 
22º Congresso Nacional da Tercei-
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Outras... 

Horário de Atendi-

Pr. 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) 

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) 
4ª, 5ª e 6ª (13h - 21h) 
 

Prof. 

M.M. 
Ge- dália Dória 

3ª,  5ª  e 6ª feiras (14h - 20h30) 
Sábados (16h - 20h) 

Jaqueline Pereira Santos  
secreta-

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

file:///C:/01WALTER/ESCRITOS/A%20COLHEITA/W%20-%20Cap%202%20O%20Toque%20do%20Espírito.doc#_ftn1#_ftn1
javascript:void(0);
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 O verso 11 ensina que é convicção “do juízo, porque o príncipe 
deste mundo já está julgado”. Entendemos que esse é um fato muito 
alentador,  porque, apesar de a Escritura dizer que “o mundo inteiro 
jaz no Maligno” (1João 5.19b), vemos que Jesus Cristo é o vence-
dor!(cf. João 16.33; Apocalipse 3.21). E eu não deponho a minha fé 
em um Cristo que é derrotado! O Deus a Quem sirvo é um Deus 
vitorioso, vencedor de todas as batalhas! É Aquele que diz que Sa-
tanás já está julgado, e o seu julgamento já estava prometido des-
de os mais antigos da espécie humana,  e isto se encontra no livro 
do Gênesis 3.5 que registra uma profecia, que peço que leia. 
 Jesus Cristo vitorioso, portanto! Isso foi realizado no Calvário. 
Foi na cruz que Satanás, a Grande Serpente, começou a se contorcer 
de dores. A cruz foi como um punhal cravado no coração do pró-
prio Satã (João 12.31-33). Foi, porém na ressurreição de Jesus que 
o golpe final foi dado no Grande Dragão, razão porque a execução 
de tudo será no fim dos tempos, na consumação dos séculos como 
está registrado no livro do Apocalipse (Apocalipse 20.10). 
 Apesar dessa ideia futura para nós, no propósito de Deus já é 
fato consumado. E essa convicção de nossa parte é necessária pelo 
que Satanás faz na vida do descrente em Jesus Cristo, não diz a 
Escritura que “o mundo inteiro jaz no Maligno”? (1João 5.19).  No 
entanto, “sabemos que somos de Deus”! Isso é glorioso! Os perdi-
dos estão em cativeiro porque o mundo jaz no Maligno; fazem a 
vontade do Inimigo-de-nossas-almas (2Timóteo 2.26),  isso quer 
dizer que a nossa ação evangelizadora e missionária é uma luta 
contra Satanás e toda as suas hostes de anjos da malignidade 
(Efésios 6.12). E porque não podemos lutar sozinhos, Deus vem ao 
nosso encontro pelo Espírito Santo.  
 É isso. 

 

Vem da página 3 

Seu Pastor 

Trova de Aloísio Bezerra 
 

Sem ilusão, fantasia, 
Sem magia, sem quimera, 
A fé: - de algo a garantia 
Que, é certo, você espera! 
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o seu destino não é o céu: é o outro destino. E por inferência, 
aceitar o perdão divino, confiar em Cristo tem como resultado a 

vida eterna, a salvação eterna, a vida abundante (João 

3.16,18,36).                                                                                 
 É convicção da justiça e perfeição de Jesus Cristo, do fato 
de que Ele é reto, justo e perfeito; é convicção do juízo, pois, pela 

ação do Espírito, comprova-se o amor de Deus e igualmente o 
Seu julgamento sobre os nossos pecados. Isso tudo significa uma 
coisa: Deus é Quem toma a iniciativa de nossa salvação por 

meio do Espírito Santo.                                                                             
 Que gloriosa mensagem essa do evangelho! E ela se chama 
graça. “Graça” é isso: “Nós amamos, porque Ele nos amou pri-

meiro” (1João 4.19). É Ele Quem toma a iniciativa da sua salva-
ção; foi Ele Quem através do Seu Espírito, levou-o a Jesus Cristo; 
foi Ele Quem através do convencimento do pecado, da justiça e 

do juízo, levou a irmã a se ajoelhar diante de Jesus. Deus nos 
procura antes que nós O procuremos, ou seja, embora sejamos 
cheios de rebeldia, preconceito e indiferença, Deus vem a nós 

através do Seu Espírito. Essa é uma lei espiritual encontrada na 
Sua Palavra (cf. Gênesis 3.6-10; João 3.16; Efésios 2.8).  

 E Jesus Cristo nos dá uma razão dessa tríplice convicção. 
Está no verso 9: “(convicção) do pecado, porque não crêem em 
mim”; e fala da descrença que é resultado do orgulho, da vaida-

de e da descrença, da recusa a se submeter à direção do Senhor. 
Nesse caso, então, a incredulidade está igualada à desobediên-
cia (Hebreus 3.17-19). Jesus fala da rebelião voluntária ao go-

verno de Deus em nossas vidas. 
 No verso 10, diz Jesus: “convicção da justiça, porque vou para 
meu Pai, e não me vereis mais”. E, sem dúvida, a primeira coisa a 

considerar é que o crente tem um teste, e esse teste final da justi-
ça de Jesus Cristo foi a Sua volta para o Pai como havia prometi-
do. Por outro lado, olhar para Jesus Cristo, o justo sem pecado, é 

percebermos quão distantes e caídos estamos da retidão de 
Deus, e, nesse ponto, o Espírito nos vai levar a pesar em nosso 
íntimo o fato do nosso pecado contra o senhorio de Jesus e a 

ação de Seu reino em nossa vontade. 
 

 

 

Vem da Página 2 

Podemos ser sua Família  
em Salvador? 
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valho, Kézia Aquino de Carvalho.   
 
Oremos por: Abigail A. Pimentel, Adal-
berto 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 Nasci-
mento, Crezilda Mª da  Silva, Daniela 
Alves Silva, Dinorá Oliveira Souza, Elie-
zer 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 Mo-
reira, José Messias, José Roberto Sou-
za Oliveira, Joseneide C. de Almeida, 
Jutahy Pacheco, Luana E. de Coelho, 
Lúcia dos Santos, José Maria  Almeida, 
Maria Angélica, Maria das  Graças, Ma-
ria Máxima dos Santos, Morena Dalva 
Coelho, Matheus de Oliveira Galvão, 
Oneide Coelho, Patricia L. Lima Olivei-
ra Silva,  Regina Rejane F.  Santos, Re-
nan, Sônia O. Silva Azevedo, Soraia S. 
Caires, Terezinha S. Santos, Vilma Ma-
ria Paim Santos. 
 
Condolências. Nossa profundo senti-
mento pelo falecimento das irmã Alaí-
de Mendes, esposa do irmão Agnaldo. 
Rogamos a Deus Seu consolo nesta ho-
ra de saudade. 
Igualmente, expressamos às irmãos 
Elienai, Raquel e familiares, nosso pe-
sar pelo falecimento de sua sobrinha, 
Elizabeth. Ao Santo Espírito pedimos 
forças espirituais nesta hora de sauda-
de. Ao Senhor, nosso louvor pelo que 
estas vidas representaram. 
 
Pastoral da Administra-
ção 
Sustento da Causa. Os Filhos de Sião 
contribuíram com 91% do Orçamento 
do mês de junho. Bendita fidelidade! 
 

4 Informa-Sião (12/07/2020) 

Ministério Pastoral 
Calendários Provisórios 
Julho 
Dia 19 - Noite da Juventude 
Dia 26  - Noite da Comunhão 
 
Agosto 
Dia 02 - Ceia do Senhor (Manhã) 
Dia 09 - Dia dos Pais 
Celebração da Proclamação (Noite) 
Dia 16 - Noite da Juventude 
Dia 23 - Celebração da Comunhão 
Dia 30 - Celebração do Discipulado 
(Manhã) 
Celebração da Solidariedade (Noite) 
 
Pastoral do Discipulado 
MCM. - Atividades no Whatsapp. 
 
Pastoral da Proclamação 
Missões. Laborar e Orar pela Campa-
nha 2020 de Missões Estaduais  
TEMA:  “Eu Creio!” 
ALVO: R$ 15 mil! 
 
Ministério da Comunhão 
Aniversariantes da Semana: 
12/07 - Maria de Lourdes Almeida da 
Silva, José Evert  Pires da Silva, Ana 
Júlia Correia Sá Barreto, João Gabriel 
Correia Sá Barreto 
13/07 - Raimundo de Oliveira 
14/07 - Ricardo João Santos Ferreira,  
Rui de Jesus Salgueiro, Geisiane  Pra-
tes dos Santos, Josito Pereira dos San-
tos  
15/07 - Ana Maria do Nascimento,  
José Cordulino de Jesus, Maria do Car-
mo Andrade da Costa,  Sérgio Teles de 
Menezes, Juliana Figueiredo do Amaral 
Viana 
16/07 - Robson Santos Silva, Samira 
Carmez Leite Bittencourt 
17/07 - Marina Ramos de Sousa, Julia-
no dos Santos Almeida, Welto Ferreira 
dos Santos, Maria da Conceição Fernan-
des Paixão 
18/07 - Eunice Novaes dos Santos Car- 

 
 

Quarta-feira, 19h;  
Domingo, EBD — 9h30; Culto online —10h  

 
YouTube  

(Igreja Batista Sião - Salvador) 
 

Link do canal em: 
www.igrejabatistasiao.org.br 
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“RENOVO E UNIDADE” 
2020 VAI SER  

MUITO MELHOR! 

Boa prática é colecionar a história  
da sua Igreja através dos Boletins.  
Desejando os Boletins impressos 

dos dias 22 de março a 12 de julho 
para sua coleção, contate a irmã  
Jaqueline na Secretaria Pastoral. 


