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BATERIA
TECLADO
TROMBONE
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CORAL / CONJUNTO
SOLO
VÍDEO E DATASHOW

DOMINGO
26/07/2020

Poliana / Vasni
Wesley
Yuri / Roberto
José Evert
Wesley/Rafael
Vanessa / Daiana / Michelle
Agnaldo
Daniel / Lucas
Max / Luan
Marcos
Rafael Elias

Poliana / Vasni
Wesley
Yuri / Roberto
José Evert
Wesley/Rafael
Vanessa / Daiana / Michelle
Agnaldo
Daniel / Lucas
Max / Luan
Marcos
Rafael Elias

Joilson / Jordana

Joilson / Jordana

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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BOAS SUGESTÕES

PLANTONISTAS (Sasar)

Transcrevemos, com ligeiras adaptações, uma matéria da
lavra do Pr. Franklin Ferreira que será de grande utilidade
para as famílias de nossa igreja, bem como para uso individual. Diz o referido irmão:

RECEPÇÃO
Manhã
Noite
SERVIÇO MÉDICO
Enfermagem
BERÇÁRIO

DIÁCONOS DE PLANHoje

“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

Domingo 26

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.

“Estamos vivendo um momento muito sério de nossa história. Temos
tentado, como igreja, responder responsavelmente à crise gerada pela pandemia do covid-19, que já passou por Ásia e Europa e agora chega ao Brasil
e outros países da América do Sul.
Entre as orientações oferecidas pelos órgãos de saúde pública, são mencionadas: (1) Se alguma pessoa estiver com gripe não deve ir para encontros
ou reuniões. Deve permanecer em casa se cuidando; (2) Fazer higienização
com álcool gel, lavar sempre as mãos com sabão, evitar tocar o rosto com as
mãos, evitar contato físico, cobrir o rosto com o antebraço ao espirrar ou
tossir, usar lenço descartável; (3) O grupo de risco (idosos, crianças, gestantes e pessoas com vulnerabilidades preexistentes, como pessoas com dificuldades respiratórias) deve evitar sair de casa, para não correr o risco de contaminação.
Como há uma recomendação para que se evite ajuntamentos sociais
como meio de evitar a propagação do vírus, entendemos ser prudente seguir
as sugestões da contenção social. Com isso, suspendemos nossos cultos públicos dominicais e os grupos de estudo bíblico. Estas são medidas de prevenção
e demonstração de amor ao próximo. Não é uma questão de se temos ou
não medo da enfermidade ou do sofrimento dela decorrente, mas de cuidarmos e servirmos as pessoas que nos cercam, assim como a cidade onde vivemos.
Página 3, por favor
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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

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 24/07 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.

possam
voluntáacondois

22º Congresso Nacional da Tercei-

Vem da Capa

Mas, com o isolamento social, um dos riscos a se enfrentar é o pânico. É viver cativo do medo de ser infectado. O pânico e o medo aliados à solidão impactam muito seriamente a vida das pessoas.
Como cristãos, somos homens e mulheres de fé em Deus e em sua imensa
graça. Cremos na vida eterna dada a todos que se arrependem de seus pecados
e creem em Cristo Jesus como salvador e perdoador, mas, por causa da ressurreição do único Messias e Filho de Deus, também temos a esperança do triunfo da
causa de Deus, o rei, e que novo céu e nova terra virão num dia determinado –
sem dor, pecado ou morte.
Enquanto vivemos nessa crise, munidos de fé e esperança, devemos aproveitar essa situação que está diante de nós. Em vez de – como aqueles que não tem
esperança – se deixar afundar no medo, pânico ou desespero, que aproveitemos
esse novo tempo.
Aproveitem para estreitar laços com seus familiares. Usem o tempo em casa
para juntos terem boas conversas, contar piadas, relaxar num ambiente protegido,
mas também usem o tempo para conversas sérias, meditação bíblica e oração.
Esta é ótima oportunidade para que as famílias realizem cultos domésticos
nos lares. A Editora Fiel disponibiliza gratuitamente uma obra para aqueles que
Página 3, por favor

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)
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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https://www.tempojunto.com – Um site bem legal cheio de ideias
de brincadeiras e atividades para serem feitas.
https://criativacao.com – Blog de uma pedagoga da Igreja Batista
da Palavra com várias ideias de brincadeiras, músicas cristãs e de como
contar histórias bíblicas.
https://www.jesuskidsbrasil.com.br/ – Um site cristão para crianças
cheio de recursos gratuitos e pagos para ensinar a Bíblia e também de
educação domiciliar – pode ajudar as famílias que querem continuar os
estudos de seus filhos durante a suspensão das aulas.
https://andapef.org – A Dra. Inez Borges disponibilizou um devocional gratuitamente para fazer com os filhos.
https://linktr.ee/geovaniaporto – Nesse drive tem muito conteúdo
para continuar o ensino dos filhos em casa.
https://instagram.com/hendrikavasconcelos – Em seu perfil no Instagram, Hendrika Vasconcelos criou um destaque chamado
“Atividades”, em que ela dá inúmeras dicas do que fazer com as crianças nesse período de isolamento social.
Portanto, recomendamos que as famílias se unam em oração e
meditação durante a semana, rogando a proteção de Deus sobre todos
nós. Sobretudo, programem-se para se reunir como família nos domingos, para cultuarem juntos e ouvirem juntos a Palavra do Senhor. Se
vocês conhecem membros de nossa igreja que sejam solteiros ou estejam longe da família, considerem convidá-los para cultuar juntos e almoçar em família nos domingos. E que todos nos unamos em oração,
intercedendo por todos os que sofrem os efeitos dessa pandemia no
Brasil e ao redor do mundo, suplicando para que esta seja ocasião propícia para que homens e mulheres pecadores se voltem para a grande
graça de Deus em Cristo Jesus, que não apenas perdoa pecados por
meio de sua morte na cruz, mas também nos dá a esperança da vida
eterna por meio de sua poderosa ressurreição.”
Que aproveitemos estas excelentes sugestões e as

coloquemos em prática. Serão úteis no após-pandemia
quando voltarmos às atividades regulares da nossa amada Igreja Batista Sião.

Seu Pastor

querem ideias para ter um tempo de adoração em família: https://
ministeriofiel.com.br/ebooks/redescobrindo-o-tesouro-perdido-doculto-familiar/.
Também recomendo o texto “Introdução à meditação diária”,
escrito por Dietrich Bonhoeffer, como um bom guia na devoção
cristã: https://www.academia.edu.
Assim, tirem tempo para ouvir a verdadeira voz de Deus –
leiam as Escrituras, a única Palavra de Deus. Gastem tempo com
os grandes livros da Bíblia: Gênesis, Deuteronômio, Salmos, Isaías,
Habacuque, os Evangelhos, Atos, Romanos, Efésios. Deixem Deus
falar ao coração de vocês, trazendo direção, correção e conforto
por meio de sua Palavra.
Escolham bons livros para ler – livros cristãos, sim, mas também bons livros seculares. Gastem tempo lendo sobre as grandes
doutrinas da fé, exposições de livros bíblicos, história da igreja,
biografias de cristãos, devocionais. Mas bons romances podem nos
ajudar, pois os bons romances nos lembram, a partir do recurso da
narrativa, que é parte de nossa peregrinação enfrentar grandes
lutas, mas, no fim, o Bem vence.
Assistam a bons filmes. Há vários títulos bons, e em nossa
comunidade os irmãos e irmãs podem dar indicações preciosas de
muitos bons filmes, que podem entreter, mas também destacar o
triunfo do Bem sobre o Mal.
Para as mães e pais que precisam lidar com os filhos pequenos há bons recursos que podem ser usados para entreter e cuidar
das crianças.
Estas são algumas sugestões:
Página 6, por favor

Podemos ser sua Família
em Salvador?
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Informa-Sião (19/07/2020)

Ministério Pastoral

Calendários Provisórios

Julho
Dia 19 - Noite da Juventude
Dia 26 - Noite da Comunhão

Nunes, Albertina Angelica Figuerêdo, Silvana Lima de Santana, Patrícia de Lima Lucena, Rosana Oliveira Lins Reis

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, Dinorá Oliveira Souza, Eliezer
Galvão S. da Silva, Elaine Cristina
Pastoral do Discipula- de Oliveira Galvão Santos, Enedina
Lisboa, Ivani Lopes, Janice Fernando
des S. Magalhães, José G. de AlenMCM. - Atividades no Whatsapp.
car, Lívia Freire, Fernanda Alves SilPastoral da Proclama- va, José Moreira, José Messias, José Roberto Souza Oliveira, Joseneição
Missões. Laborar e Orar pela Cam- de C. de Almeida, Jutahy Pacheco,
panha 2020 de Missões Estaduais
Luana E. de Coelho, Lúcia dos SanTEMA: “Eu Creio!”
tos, José Maria Almeida, Maria AnALVO: R$ 15 mil!
gélica, Maria das Graças, Maria
Máxima dos Santos, Morena Dalva
Ministério da Comu- Coelho, Matheus de Oliveira Galnhão
vão, Oneide Coelho, Patricia L. Lima
Aniversariantes da Semana:
Oliveira Silva, Regina Rejane F.
19/07 - Anna Arcuri de Oliveira
Santos, Renan, Sônia O. Silva Azeve21/07 - Regina Maria Sousa Cardo- do, Soraia S. Caires, Terezinha S.
so, Sandra de Souza Rocha, Maloa Santos, Vilma Maria Paim Santos.
Faria Rocha
22/07 – Eli Oliveira Santos
Pastoral da Adminis23/07 - Maria José Guimarães, Ed- tração
son Luz de Farias
Sustento da Causa. Os Filhos de Si24/07 - Zizália da S. Borges Nunes ão contribuíram com 91% do Orçade Souza,
mento do mês de junho. Bendita
25/07 - Rosana Mendonça da Silva
fidelidade!
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)
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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 19 de julho
para sua coleção, contate a irmã
Jaqueline na Secretaria Pastoral.

“RENOVO E UNIDADE”
2020 VAI SER
MUITO MELHOR!

