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02/08/2020 

REGENTE CONGREGACIONAL  
PIANO 
GUITARRA 
BAIXO  
VIOLÃO 
BATERIA  
TECLADO 
TROMBONE   
VIOLONCELLO  
VIOLINO 
VIOLA 
TROMPETE 

CORAL / CONJUNTO  
SOLO 
VÍDEO E DATASHOW 
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Agnaldo 

Daniel / Lucas 
Max / Luan 

Marcos 
Rafael Elias 
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PLANTONISTAS   (Sasar) 

  

RECEPÇÃO 

Manhã 
Noite 

  

SERVIÇO MÉDICO 
Enfermagem 

  

 
BERÇÁRIO 

  

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. 

DIÁCONOS DE PLAN-

Hoje Domingo 02 

  

“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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NVT).                                                                                     
 Somos um incrível mistério. Talvez haja mais mistério den-
tro de cada um de nós, seres humanos, que em qualquer outro 
ponto da Criação. Sim; porque podemos compreender com muita 
facilidade quando Deus fez a separação entre a terra e a água 
(Gênesis 1.9,10), podemos entender com rapidez sobre quando 
Deus criou os peixes e os animais marinhos (v. 20) podemos 
perceber sem maior relutância o fato de que Deus criou os rép-
teis, criou as aves, que Ele criou os animais selvagens e os do-
mésticos (vv. 21-25). Mas quando lemos a respeito da criação 
do ser humano, temos um mistério, por isso que diz o texto bí-
blico: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa seme-
lhança, domine ele sobre os peixes do mar...", e segue o texto com 
todo um programa de vida dado por Deus para cada um (cf. 
2,26). 
 CONSCIÊNCIA. Mas o fato é que devemos estar plena e ab-
solutamente conscientes de nós mesmos e de nossos relaciona-
mentos, e de que temos problemas e podemos resolvê-los, e co-
mo enfrentamos os nossos receios, os nossos medos, os nossos 
temores, e quais são as nossas esperanças, os sonhos para esta 
vida, e para o além.  

IMAGO DEI 

Ou seja, “Imagem de Deus”. Quem o diz é a Bíblia 
Sagrada ao falar da nossa criação: “Assim, Deus criou 
os seres humanos à sua própria imagem, à imagem de 
Deus os criou; homem e mulher os criou.” (Gênesis 1.27  
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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. Walter Santos Baptista  
  Cânticos de Sião 
  Bênção                      
  Poslúdio 
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Celebração da Palavra (10h15) 
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Vem da Capa 

 É neste ponto que entra em ação a teologia como ciência do 
relacionamento do ser humano com Deus, e de Deus com Sua cria-
tura, e como dá respostas a questões de fé que levantamos, e co-
mo nos encaminha a levar a sério a imagem de Deus em nós. 
 Como seres humanos, estamos enquadrados em duas ordens 
extremamente importantes. Estamos envolvidos numa ordem que 
é perfeita e completamente natural. Isso significa que cada um de 
nós tem uma identificação com os outros animais. Os biólogos, os 
antropólogos fazem estudos nessa área, e alguns chegam a querer 
encontrar um "elo perdido", a ser encontrado unicamente em 
Deus! É Ele Quem forma esse traço de união entre a criatura natu-
ral, mas irracional, e a criação perfeitamente criada à Sua imagem 
e semelhança.  
 Estamos enquadrados na ordem natural, por isso que a nossa 
constituição física se identifica com a de outros animais. A mesma 
química é encontrada nos outros animais. No entanto, diz a Escri-
tura que vamos voltar ao pó de onde fomos tirados (cf. Gênesis 
2.7; Eclesiastes 12.7; Jó 34.14,15). Não diz, porém, que qualquer 
animal da ordem inferior vai render o seu espírito a Deus, somente 
nós. Você e eu um dia prestaremos conta da nossa vida, pois o pó 
vai voltar ao pó, mas o espírito vai voltar a Deus que o deu. 

 

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 31/07 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)  

javascript:void(0);
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como as fibras, como os músculos se sobrepunham, houve 
uma tremenda revolução. Éramos estudados em carcaças de 
animais! Um gato, ou um cachorro, um cavalo ou um boi 
serviam de modelo para que se compreendesse como o 
nosso corpo funcionava?! Como era difícil compreender o 
que ia por dentro de nós...  
 Mas, compreendamos; não somos deuses! Somos de-
pendentes do Criador, somos seres livres, é verdade, somos 
uma criação especial de Deus, pois, como registra a Sua pa-
lavra 
"Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o 
criou; homem e mulher os criou" (Gênesis 1,27). 
 ISH E ISHAH. Queremos fazer aqui uma pequena disse-
cação deste texto para ajudar a compreender porque o escri-
tor sagrado começou dizendo "Criou Deus o homem..." e de-
pois disse "homem e mulher os criou" (cf. v. 27). A tradução 
não ajuda muito. O que está sendo dito é o seguinte: "Criou, 
pois, Deus o ser humano à Sua imagem; a imagem de Deus o cri-
ou; varão e varoa os criou". Quer dizer que o ser humano foi 
criado como varão e varoa, homem e mulher, macho e fê-
mea. É que quando o escritor sagrado colocou "Criou Deus 
o homem", usou a palavra 'adam que significa 
"humanidade", "ser humano". É palavra ligada a 'adamah, 
que quer dizer "barro, argila".  
 Dá para compreender quando diz que Deus criou do 
barro, da argila, do pó da terra (cf. Gênesis 2.7; Isaías 
64.8): Então, o ser humano, retirado do húmus é o homem 
(observem o lindo jogo de palavras). Mas esse ser humano 
foi criado da seguinte maneira ish e ishah, palavras, respecti-
vamente, masculina e feminina. Ish é o ser humano no gê-
nero masculino (varão) e ishah é o ser humano no gênero 
feminino (varoa). É uma filigrana linguística para compre-
ender que, como um todo, nós, seres humanos, fomos cria-
dos à imagem espiritual e semelhança moral de um Deus 
Vivo e Verdadeiro que é moral e espiritual. 
(Continua) 
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Seu Pastor 
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Realmente, temos na nossa composição, tanto quanto 
na composição das plantas, do solo, e dos outros ani-
mais; os mesmos elementos em diferentes proporções, 
é verdade, mas os mesmos elementos. Estamos, então, 
envolvidos numa ordem que é absolutamente natural.  
 Outra coisa: diz a Bíblia que somos criados para 
viver acima da natureza, além da natureza, na sobre-
natureza! Temos uma ordem natural, mas temos uma 
sobrenatural para a nossa vida, e isso é o que nos dife-
rencia. Se temos raízes na ordem natural, temos destino 
na ordem sobrenatural, o que forma uma diferença de 
abismo entre  
o animal inferior e cada um de nós! 
 Somos seres livres, mas não somos Deus. Temos 
uma sobrenatureza, mas não somos Deus. Somos sim-
ples e meras criaturas, mas somos a coroa da Criação. 
É o que afirma a Sagrada Escritura, e o que ensina, 
igualmente, a ciência.  
 A ciência declara que somos a coroa da criação. 
Os cientistas mais antigos não faziam seus estudos 
num cadáver humano, porque o corpo era visto com 
tanta sacralidade que não tinham coragem de abri-lo 
para fazer o estudo dos órgãos. No momento, em que, 
pela primeira vez, estudantes de medicina abriram uma 
mão ou o peito de alguém para estudar, para examinar 
como estavam colocadas as veias, as artérias,  

Vem da Página 2 

Podemos ser sua Família  
em Salvador? 
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01/08 - Gerlando Gazzitano, Maria 
Pedrina Costa Rocha, Joana de Oli-
veira Oliveira, Júlia André do Nasci-
mento Noberto 
 
Oremos por: Abigail A. Pimentel, 
Adalberto S. de Souza,  Ademildes 
D. Cruz, André Paim Rocha, Antonio 
dos Santos, Ary Silva, Cleber S. Sou-
za, Creuza Silva, Aparecida Bueno, 
Brasília S. Soares, Camila Santos, 
Célia Regina Lacerda, Cíntia Mavia-
ne C. dos Santos, Mª Nascimento, 
Crezilda Mª da  Silva, Daniela Alves 
Silva, Dinorá Oliveira Souza, Eliezer 
Galvão S. da Silva, Elaine Cristina 
de Oliveira Galvão Santos,  Enedina 
Lisboa, Ivani Lopes, Janice Fernan-
des S. Magalhães, José G. de Alen-
car, Lívia Freire, Fernanda Alves Sil-
va, José Moreira, José Messias, Jo-
sé Roberto Souza Oliveira, Josenei-
de C. de Almeida, Jutahy Pacheco, 
Luana E. de Coelho, Lúcia dos San-
tos, José Maria  Almeida, Maria An-
gélica, Maria das  Graças, Maria 
Máxima dos Santos, Morena Dalva 
Coelho, Matheus de Oliveira Gal-
vão, Oneide Coelho, Patricia L. Lima 
Oliveira Silva,  Regina Rejane F.  
Santos, Renan, Sônia O. Silva Azeve-
do, Soraia S. Caires, Terezinha S. 
Santos, Vilma Maria Paim Santos. 
 
Pastoral da Adminis-
tração 
Sustento da Causa. Os Filhos de Si-
ão contribuíram com 90% do Orça-
mento do mês de junho. Bendita 
fidelidade! 
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Ministério Pastoral 
Calendários Provisórios 
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 Discipula-
do 
MCM. - Atividades no Whatsapp. 
 
Pastoral da Proclama-
ção 
Missões. Laborar e Orar pela Cam-
panha 2020 de Missões Estaduais  
TEMA:  “Eu Creio!” 
ALVO: R$ 15 mil! 
 
Ministério da Comu-
nhão 
Aniversariantes da Semana: 
26/07 – Hildete da Costa Lino, Ma-
ria Alves Rosário 
27/07 -  Filemon de Castro Nogueira 
Paranaguá, Alda Maria S. Oliveira, 
Domingos Correia dos Santos  
28/07 - Eduardo Albino de Azevedo, 
Alessandro Correia Sant`Ana de 
Amorim, Silvana dos Santos 
30/07 - Maria José Borges de Lima,  
Carlos Vinícius Santana Machado 
31/07 - Safira Melo Nogueira, Ed-
milson Ferreira de Jesus, Marcia 
Menezes de Melo Paranaguá, Álvaro 
Raimundo Costa  Souza 

 
 

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 26 de julho 
para sua coleção, contate a irmã  
Jaqueline na Secretaria Pastoral. 


