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“Senhor eu creio,
mas aumenta a minha fé”?

——

——

O Tema da Campanha de Missões Estaduais 2020 encerrada no domingo passado é “Eu creio!” Pois é: “Eu creio
na Palavra de Deus, creio na Salvação eterna em Cristo
Jesus, creio no Espírito Santo que me levou a Cristo, dá-

SERVIÇO MÉDICO
Enfermagem

——

——

BERÇÁRIO

——-

——

——
PLANTONISTAS (Sasar)

RECEPÇÃO
Manhã
Noite

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje

Domingo 20

———

———

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.

me forças no dia a dia e traz-me socorro dos céus na hora da aflição.
Mas a fé se abala, às vezes. Por esse motivo, peço como os discípulos
“Aumenta a minha fé” (Lucas 17.5). A reflexão a seguir, de autor ignorado, explica o que sucede. Ligeiras alterações estilísticas foram feitas.
“Diz a palavra de Deus que ‘o justo viverá pela fé’ (Habacuque 2.4;
Romanos 1.17); e que ‘sem fé é impossível agradar a Deus’ (Habacuque
11.6). Jesus repreendeu Seus apóstolos várias vezes pela falta de fé. Ora, se
eles, com Jesus presente, tiveram falta de fé, então, para nós também não é
fácil; por isso precisamos pedir sempre: ‘Senhor, eu creio, mas aumenta minha
fé!’.
A vida na fé é um abandono nas mãos de Deus, é o que Deus mais quer
de nós. O Pai ama saber que o Filho confia nele. Sem fé é impossível fazer a
vontade de Deus; uma coisa depende da outra. E, sem fazer a vontade de
Deus, não O agradamos. Viver pela fé não é fácil, só é possível pela graça de
Deus e muita perseverança na oração. Viver pela fé é um exercício contínuo
de se confiar a Deus, especialmente nas horas mais difíceis. Especialmente
nessas horas, sentimos a nossa fraqueza, então, somos socorridos pela fé. Ao
experimentar o socorro da graça, Paulo, o apóstolo, exclamava: “Tudo posso
naquele que me fortalece” (Filipenses 4.13).
Quando ele pediu ao Senhor que o livrasse do “espinho na carne”, que
ele mesmo dizia que era como ‘um anjo de Satanás a esbofetear-me’, o Senhor lhe disse: ‘A minha graça te basta, porque é na fraqueza que se revela
toda a minha força’ (2Coríntios 12.7-9). Também nós pediremos muitas vezes
que o Senhor tire esse duro “espinho” de nossa carne, e o Senhor poderá nos
dizer também: “ainda não”, mas não nos deixará faltar o auxílio da Sua graça. Na fé, temos que acreditar no que disse Paulo: “Não sobreveio a vocês
tentação que não fosse comum aos homens.
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Celebrando a Proclamação (10h15)

Dirigente: Lizandra Gonçalves

Prelúdio - Piano

Saudações
Leituras Bíblica: Salmo 115
+Cântico de Sião
+Oração Invocatória
3 Minutos de Missões
Coro Juvenil
Amo e Multiplico
Sustento da Causa e da Casa do Senhor
Tudo no Altar
Louvor Espírito Santo
Lizandra Gonçalves
Mensagem Bíblica
Pr. Clayton Listra
+Cântico Espírito Santo
Espírito Santo ore por mim
Leve pra Deus tudo aquilo
Que eu preciso
Espírito Santo use as palavras
Que eu necessito usar mas não consigo
Me ajude nas minhas fraquezas não sei como devo pedir
Espírito Santo vem interceder por mim

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 Famí-

lia (NAF).

Jardim de Oração. Mais um Encontro com Deus nesta

sexta feira, dia 18/09 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 possam
doar suas férias parcialmente ou não como voluntárias
neste abençoado ponto de pregação e aconselhamento.
Dedique uma hora, um ou dois expedientes.
Horário de Atendimento do
Pr. Walter Santos Baptista
pastor@igrejabatistasiao.org.br

Todas as coisas cooperam pra o bem
Daqueles que amam a Ti
Espírito Santo, vem orar por mim

Estou clamando estou pedindo
Só Deus sabe a dor que estou sentindo
Meu coração está ferido mas o meu clamor está subindo
Oração
+Bênção
Poslúdio

Pr. Walter Santos Baptista

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

Podemos ser sua Família
em Salvador?

3ª feira (15h - 17h30);
5ª feira (10h - 11h30);
Domingos (17h30 - 18h15)
(fineza agendar)

RaM.M.
CarvaJaqueline
secreta-

3ª e 5ª feiras (14h
- 17h)
2ª e 5ª feiras (14h -18h) Visitação
3ª feira (14h - 18h)

Prof. 2ª e 3ª (13h - 17h)
fael Paim 4ª, 5ª e 6ª (13h - 21h)
Gedália Dória de
lho Cornélio
Pereira Santos
ria@igrejabatistasiao.org.br

3ª, 5ª e 6ª feiras (14h - 20h30)
Sábados (16h - 20h)
2ª, 3ª, 5ª e 6ª feiras (8h - 12h; 14h - 18h)
4ª (13h - 17h)
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O medo será sempre a pior resposta às dificuldades. Temos
que implorar ao Senhor a graça de nada temer. O Salmo 91 é a
mais bela oração de um coração para afastar para longe o medo
e se refugiar sob as asas de Deus. É preciso repeti-lo muitas vezes,
até de memória, pois é a oração da Confiança!
Deus sempre recriminou o medo do seu povo, no Antigo Testamento: ‘Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas
medo, porque o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo’ (Deuteronômio 20.1).
Essa é a esperança que deve afugentar o medo: ‘O Senhor
teu Deus está contigo’. Jesus ressuscitado caminha conosco!”
A Fé tudo move. Por isso, EU CREIO!
É isso.

Seu Pastor
A RESPEITO DO DEUS QUE ABENÇOA
A bênção de Deus existe. Faz diferença. É precioso e estranho acréscimo. Funciona. Enriquece o trabalho de qualquer pessoa que a busque.
Prolonga a inteligência e o esforço. Dá mais e produtividade à labuta e
diminui o desgaste. Mas não substitui o dinamismo nem dispensa o suor e
a lágrima. A verdadeira bênção de Deus não se confunde com a superstição, não paralisa a iniciativa, não se associa com passes de mágica. É
preciso crer na bênção de Deus. É preciso também busca-la. Com fervorosa oração, precedida de verdadeiro senso de necessidade.
A bênção de Deus se realiza a partir de um princípio muito simples:
“O inferior é abençoado pelo superior” (Hebreus 7.7). Há nesta declaração bíblica duas ideias muito pertinentes: de um lado, a ideia de carência;
do outro, a ideia de abundância. O inferior é aquele que tem carência. O
superior é aquele que tem abundância. O que tem abençoa o que não tem.
Para se obter a bênção de Deus, é necessário crer tanto na miséria própria
como na fartura dos céus. O que não se considera limitado, jamais busca a
bênção de Deus. É o caso do fariseu da parábola de Jesus (Lucas 18.914).
Nem toda a bênção está ligada exclusivamente à prosperidade material. São preciosas bênçãos de Deus a alegria, o entusiasmo, a resistência
ao pecado, o espírito de luta, a calma em meio à adversidade, a saciedade
espiritual.O último gesto de Jesus Cristo é muito rico de significado: Ele
ergueu as mãos e abençoou os discípulos ((Lucas 24.50). Então, desapareceu nas alturas. Esta imagem deve ser mantida!

E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além
do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes
providenciará um escape, para que o possam suportar” (1Coríntios 10.13).
Caminhar pela fé, abandonar-se em Deus, é crer e aceitar de
bom grado toda a vontade de Deus para a nossa vida, qualquer
que ela seja, em qualquer situação, sem reclamar, sem lamuriar,
sem blasfemar. As piores ervas daninhas de nossa alma são arrancadas por Deus pelo fogo das provações. Nesta hora é preciso
repetir, para nós mesmos: ‘Tudo concorre para o bem daqueles
que amam a Deus’ (Romanos 8.28), até que esta verdade impregne a nossa alma, tome conta dos nossos pensamentos, sentimentos
e ações. É um exercício que precisa ser repetido por toda a vida.
As barreiras mais difíceis de nossa santificação podem ser
vencidas pela fé e pela paciência. ‘Tudo é possível ao que
crê’ (Marcos 9.23), garantiu Jesus; e ‘é por isso que a fé é o fundamento da esperança’ (Hebreus 11.1). Diante das dificuldades –
que na verdade são momentos de crescimento e santificação –
Paulo recomendava: ‘Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos!… O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada!
Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças’ (Filipenses 4.4-6).
A alegria cristã é uma das manifestações da santidade. Essa
alegria brota no coração daquele que conseguiu, pela fé,
“descansar” em Deus, mesmo diante das dificuldades. Saber superar as horas difíceis no “combate da fé” nos faz mais santos. A
Primeira Carta de João nos lembra que “E esta é a vitória que
venceu o mundo: a nossa fé” (5.4).
São Paulo recomendou aos efésios: “’segurando sempre o

escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados
do Maligno’ (Efésios 6.16 NAA). É preciso, com o escudo da fé

resistir a tudo o que nos amedronta. E a reação deve ser como
Paulo nos ensina: “’segurando sempre o escudo da fé, com o qual
poderão apagar todos os dardos inflamados do Maligno’ (Filipenses
4.6 NVI).
Página 5, por favor

“RENOVO E UNIDADE”
PALAVRA DE ORDEM EM 2020!
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Informa-Sião (13/09/2020)

Ministério Pastoral

Calendários Provisórios

Setembro
Dia 16 - Culto de Oração Online
Dia 20 - Culto Online
Dia 23 - Culto de Oração Online
Dia 27 - Culto Online
Dia 30 - Culto de Oração Online

Demétrio da Silva, Eliene Silva Oliveira dos Santos
19/09 – Flordenice Silva Motta,
Helenita Morais Silva Souza, Raquel Galvão Santos da Silva.

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

YouTube

(Igreja Batista Sião - Salvador)
Link do canal em:
www.igrejabatistasiao.org.br

Oremos por: Abigail A. Pimentel,
Adalberto S. de Souza, Ademildes

D. Cruz, André Paim Rocha, AntoPastoral do Discipula- nio dos Santos, Ary Silva, Cleber S.
do
Souza, Creuza Silva, Aparecida BuMCM. - Atividades no Whatsapp.
eno, Brasília S. Soares, Camila
Santos, Célia Regina Lacerda, CínPastoral da Proclama- tia Maviane C. dos Santos, Mª Nasção
cimento, Crezilda Mª da Silva, DaMissões. Laborar e Orar pela Cam- niela Alves Silva, Dinorá Oliveira
panha 2020 de Missões Estaduais Souza, Eliezer Galvão S. da Silva,
TEMA: “Eu Creio!”
Elaine Cristina de Oliveira Galvão
ATINGIDO: R$ 13 mil!
Santos, Enedina Lisboa, Ivani Lopes, Janice Fernandes S. MagaMinistério da Comu- lhães, José G. de Alencar, Lívia
nhão
Freire, Fernanda Alves Silva, José
Aniversariantes da Semana:
Moreira, José Messias, José Rober13/09 - Adélia de Oliveira Ribeiro, to Souza Oliveira, Joseneide C. de
Maria das Graças Reis dos Santos, Almeida, Jutahy Pacheco, Luana E.
Lucimeire Alves da Silva, Maria do de Coelho, Lúcia dos Santos, José
Carmo Marques Alcântara
Maria Almeida, Maria Angélica,
14/09 – Pr. Jurandir Antonio Sá
Maria das Graças, Maria Máxima
Barreto Júnior, Davi Ramos de
dos Santos, Morena Dalva Coelho,
Oliveira
Matheus de Oliveira Galvão, Onei15/09 - Maria do Socorro de Carde Coelho, Patricia L. Lima Oliveivalho, Mateus Aquino de Jesus
ra Silva, Regina Rejane F. Santos,
Ribeiro dos Santos
Renan, Sônia O. Silva Azevedo, So16/09 - André Luís Costa de Souza, raia S. Caires, Terezinha S. Santos,
Everaldo Monteiro da Silva, AnVilma Maria Paim Santos.
derson Ferreira da Silva, Edival
dos Santos Rocha, Maria de Jesus Pastoral da AdminisSouza
tração
17/09 - Tatiane Brito Nascimento, Sustento da Causa. Os Filhos de
Nara Montenegro Santos
Sião contribuíram com 100% do
18/09 - Selma Henrique Silva Cos- Orçamento do mês de agosto. Benta, Márcia Matos Soares, Eulino
dita fidelidade!
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Boa prática é colecionar a história
da sua Igreja através dos Boletins.
Desejando os Boletins impressos
dos dias 22 de março em diante
para sua coleção, contate a irmã
Jaqueline na Secretaria Pastoral.

Vem da Página 3

A melhor maneira de reagir nas horas difíceis é a “oração de louvor”, dando
graças a Deus por tudo, estar nas Suas mãos santas e poderosas, certos de que “até
os cabelos de nossa cabeça estão contados” (Mateus 10.30) e que “nenhum passarinho cai por terra sem a vontade de Deus” (v.29).
O apóstolo Paulo insiste nesta oração de ação de graças nas horas difíceis: ‘Em
todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus
em Jesus Cristo’ (1Tessaloni- censes 5,16). Dar graças em “todas” as circunstâncias é
um grande ato de fé que agrada sobremaneira a Deus, nos santifica e fortalece a
nossa fé para enfrentarmos combates maiores. Agir pela fé é lutar contra o medo que
nos paralisa e nos tira da luta.
Muitas vezes encontramos na Bíblia essa expressão: “Não temas!” Para afugentar o medo o Apóstolo lembra aos romanos: “Se Deus é por nós, quem será contra
nós?” (Romanos 8.31). “Quem nos separará do amor de Cristo?” (v.35). ). O salmista afugenta o medo de sua alma cantando: “O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, de quem terei medo? Se
todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se se travar
contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança” (Salmo 26.1-3).

Página 6, por favor

