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SERVIÇO MÉDICO 
Enfermagem 
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BERÇÁRIO 

 
——- 
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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. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje Domingo 06 

 
 

——— 

 
 

——— 

“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 
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 UMA PARÁBOLA 

Página 3, por favor 

É uma parábola moderna, mas desconhecemos quem o autor. 
A aplicação é bem feita porque os vícios e defeitos,que são as 
suas personagens, são encontrados em todos os extratos da 

sociedade. Vamos a ela: 

 “Certo dia, um casal ao chegar do trabalho encontrou algumas pes-
soas dentro de sua casa. Achando que eram ladrões, marido e mulher 
ficaram assustados, mas um homem forte e saudável, com corpo de halte-
rofilista disse 
disse:  
 - Calma pessoal, nós somos velhos conhecidos e estamos em toda parte do 
mundo.  
 - Mas quem são vocês? - pergunta a mulher.  
 - Eu sou a Preguiça - responde o homem másculo. Estamos aqui para 
que vocês escolham um de nós para sair definitivamente da vida de vocês.  
 - Como pode você ser a Preguiça se tem um corpo de atleta que vive ma-
lhando e praticando esportes? - indagou a mulher. A Preguiça é forte como um 
touro e pesa toneladas nos ombros dos preguiçosos, com ela ninguém pode che-
gar a ser um vencedor.  
 Uma mulher curvada, com a pele muito enrugada, que mais parecia 
uma bruxa diz: - Eu, meus filhos, sou a Luxúria.  
  - Não é possível! - diz o homem. Você não pode atrair ninguém com essa 
feiura.  
 -  Não há feiúra para a luxúria, queridos. Sou velha porque existo há muito 
tempo entre os homens; sou capaz de destruir famílias inteiras, perverter crianças 
e trazer doenças para todos até a morte. Sou astuta e posso me disfarçar na mais 
bela mulher.  
 E um mau-cheiroso homem, vestindo roupas maltrapilhas, que mais 
parecia um mendigo, diz: - Eu sou a Cobiça, por mim muitos já mataram, por 
mim muitos abandonaram famílias e pátria; sou tão antigo quanto a Luxúria, mas 
eu não dependo dela para existir. 
 - E eu, sou a Gula, diz uma lindíssima mulher com um corpo escultural 
e cintura finíssima. Seus contornos eram perfeitos e tudo no corpo dela  
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  Prelúdio Instrumental 
  Saudação Pastoral  
+Leitura Bíblica em Uníssono - Salmo 84.1-4 
+Medley de Adoração I 
+Oração de Exaltação 
+Leitura Bíblica em Uníssono - Filipenses 2.5-11 
+Medley de Adoração II 
  Minutos de Missões  
  Sustento da Causa e da Casa do Senhor 
  Tudo no Altar                 
  Mensagem Bíblica                     Pr. Walter Santos Baptista  

+Oração e Bênção                        
  Amém Congregacional                                    

Manhã do Discipulado (10h15
(Celebração da Música) 

Hino 132 HCC Rude Cruz 
 
1. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergo-
nha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz,  

dando a vida por mim, pecador. 
  

Sim, eu amo a mensagem da cruz; suas bênçãos eu vou 
proclamar. Levarei eu também minha cruz ‘té por uma 

coroa trocar. 
  

2. Lá da glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário  
humilhante baixou; e essa cruz tem pra mim atrativos 

sem fim  porque nela ele me resgatou. 
  

3. Eu, aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre 
levar e sofrer. Ele vem me buscar, e com Ele no lar Sua 

glória pra sempre vou ter. 

 “FUI PROCURAR A FELICIDADE  
E VOLTEI DE MÃOS DADAS  

COM JESUS” 

 

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 04/12 às 15 horas.  Endereço: Avenida Se-
te 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.  
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Outras... 

Horário de Atendimento do 

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)   

2ª  e  5ª feiras (14h -18h) Visita-
ção 

3ª  feira  (14h - 18h)   

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

  

2ª e 3ª (13h - 17h) 
4ª, 5ª e 6ª (13h - 21h) 
 

Prof. 
Ra- fael Paim 

M.M. Gedália Dória de 
Carva- lho Cornélio 

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

Jaqueline Pereira Santos  
secreta- ria@igrejabatistasiao.org.br 

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

javascript:void(0);


 
    

    

6  

 

• Onde não há Orgulho, não há Luxúria, pois os luxuriosos têm 

orgulho de seus corpos e julgam-se merecedores de possuir os 
corpos de tantos quantos lhes convir, não percebendo que na 

verdade são objetos do instinto; 

•Onde não há Orgulho não há Cobiça, pois os cobiçosos têm 

orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra e 

invejando a felicidade alheia, não percebendo que na verdade 
são instrumentos do dinheiro; 

•Onde não há Orgulho não há Gula, pois os gulosos se orgu-

lham de suas condições, e jamais admitem que o são. Arrumam 
desculpas para justificar a Gula, não percebendo que na verda-

de são marionetes dos desejos; 

•Onde não há Orgulho não há Ira, pois os raivosos se orgulham 

de não serem passivos e jamais abaixam a cabeça diante de 
qualquer situação. São incapazes de permitir que a vida lhes 
proporcione lições de aprendizado, e se revoltam com facilidade 

com aqueles que, segundo o próprio julgamento, não são perfei-
tos, não percebendo que na verdade sua ira é resultado de suas 
próprias imperfeições; 

• Onde não há Orgulho não há Inveja, pois os invejosos sentem 

o orgulho ferido ao verem o sucesso alheio, seja ele qual for. 

Precisam constantemente superar os demais nas conquistas. Não 
percebendo que na verdade são ferramentas da insegurança e 
da falta de amor à vida. Adeus! 

 Saíram todos sem olhar para trás. E ao baterem a porta, 
um fulminante raio de luz invadiu o recinto. E como haviam se 

livrado dessas imperfeições morais o casal adquiriu condi-
ções de galgar sentimentos melhores ”. 
 Sensível parábola, lições preciosas e bem do coração do 

evangelho. 
 É isso. 

Vem da página 5 

Seu Pastor 

 
Mulheres Cristãs em Ação - Whatsapp: MCM 

 
Cultos Online - Quarta-feira, 19h;  
Domingo, EBD - 9h; Culto -10h15  

 
YouTube: Igreja Batista Sião - Salvador 

 
Link do canal em:  www.igrejabatistasiao.org.br 
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tinha harmonia de forma e movimentos. 
 Assustam-se os donos da casa, e a mulher diz: - Sempre ima-
ginei que a Gula seria gorda.  

 - Isso é o que vocês pensam! - responde ela. - Sou bela e atraen-
te, porque se assim não fosse seria muito fácil livrarem-se de mim.  

Minha natureza é delicada, normalmente sou discreta, quem tem a mim 
não se apercebe, mostro-me sempre disposta a ajudar na busca da Lu-
xúria.  

 Sentado em uma cadeira num canto da casa, um senhor, 
também velho, mas com o semblante bastante sereno, com voz 
doce e movimentos suaves, diz: - Eu sou a Ira. Alguns me conhecem 

como Cólera. Tenho muitos milênios também. Não sou homem, nem mu-
lher, assim como meus companheiros que estão aqui.  
 - Ira? Parece mais o vovô que todos gostariam de ter! diz a dona 

da casa.  
 - E a grande maioria me tem! - responde o vovô. Matam com 
crueldade, provocam brigas horríveis e destroem cidades quando me 

aproximo. Sou capaz de eliminar qualquer sentimento diferente de mim, 
posso estar em qualquer lugar e penetrar nas mais protegidas casas. 
Mostro-me calmo e sereno para mostrar-lhes que a Ira pode estar no 

aparentemente manso. Posso também ficar contido no íntimo das pessoas 
sem me manifestar, provocando úlceras, câncer e as mais temíveis doen-

ças.  
 – Eu sou a Inveja! Faço parte da história do homem desde a sua 
aparição. Diz uma jovem que ostentava uma coroa de ouro cra-

vada de diamantes, usava braceletes de brilhantes e roupas de 
fino pano assemelhando-se a uma princesa rica e poderosa. 
 – Como Inveja se és rica e bonita e parece ter tudo o que dese-

ja? Disse a mulher da casa. 
 – Há os que são ricos; os que são poderosos; os que são famosos; 
e os que… não são nada disso. Mas eu estou entre todos. A Inveja 

surge pelo que não se tem, e o que não se tem é a felicidade. Pois 
felicidade depende de amor, e isso é o que mais carecem na humani-
dade. Por causa de mim muita destruição já houve, mortes e sofrimen-

to. Onde eu estou, está também a Tristeza. 
 Enquanto os invasores se explicavam, um garoto que apa-

rentava cerca de 5 a 6 anos, brincava pela casa. Sorridente e de 
aparência inocente, características das crianças. Sua face de deli-
cados traços mostrava a plenitude da juventude. Olhos vívidos e 

enigmáticos parecia estar alheio aos acontecimentos. Quando 
foi indagado pelo dono da casa: 
 

Vem da Capa 

Página 5, por favor 



   
             

04/12  - Francisca Guilhermina Al-
ves,  Balbino Dias de Farias, Bárba-
ra Cristiane dos Anjos Sant`Anna de 
Amorim 
05/12 -  Maria Linete Moura da Sil-
veira. 
 
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 116% do Orça-
mento do mês de outubro. Bendita 
fidelidade! 

4 Informa-Sião (29/11/2020) 

Ministério Pastoral 
Calendários Provisórios 
Dezembro 
Dia 06, Celebração da Ceia do Se-
nhor 
Dia 13, Preparando o Natal 
Dia 20, Preparando o Natal 
Assembleia Geral  
Dia 25, Culto de Natal, 18h 
Dia 27, Após o Natal 
Dia 31, Culto de Recepção do Novo 
Ano (19h30) 
 
Pastoral do Discipula-
do 
MCM. - Atividades no Whatsapp. 
 
Pastoral da Proclama-
ção 
Missões Nacionais. Laborar e Orar 
pela Campanha 2020 de Missões 
Nacionais  
TEMA:  “Porque Ele Me Amou” 
ALVO: R$ 15 mil! 
 
Ministério da Comu-
nhão 
Aniversariantes da Semana: 
29/11 - Uellington Santos Pedra 
30/11 - Maria da Luz Amorim Cardo-
so Costa, Maria das Graças Santana 
da Silva, Ricardo Raimundo de Mel-
lo Paranaguá, Andrelina Maurício 
Bonfim, Duller Nícolas Avila Rocha 
01/12 - Pr. Samuel dos Santos Cor-
nélio, Maria Aparecida Ribeiro Gra-
macho   
02/12 - Valmira Maria da Silva e 
Silva, Otonei Vítor dos Santos 
03/12 - Edith Olindina Coutinho 
Lima 

              Podemos ser sua Família  
em Salvador? 

 

 – E você garoto? O que faz junto a esses que parecem ser a personificação 
do mal? 
 – O garoto responde com um sorriso largo e olhar profundo: – Eu sou 

o Orgulho! 
 O semblante do garoto tomou um ar de seriedade que assusta o 

casal, e então ele disse: 
 – Orgulho? Mas você é apenas uma criança, tão inocente quanto todas as 
outras. 

 O semblante do garoto tomou um ar de seriedade que assusta o ca-
sal, e então ele disse: – O Orgulho é como uma criança mesmo, mostra-se ino-
cente e inofensivo. Mas não se enganem, sou tão destrutivo quanto todos aqui. 

Quer brincar comigo? 
 A Preguiça interrompe a conversa e diz: – Vocês devem escolher quem 

de nós sairá definitivamente de suas vidas. Queremos uma resposta. 
 O homem da casa responde: – Por favor, deem dez minutos para que 
possamos pensar. 

 Os dois se dirigem para seu quarto, e lá fazem várias considerações. 
Dez minutos depois retornam. 
 – Então? Pergunta a Gula. 

 Ante expectativa geral respondem: - Queremos que o Orgulho saia de 
nossas vidas. 
 O garoto olha com um olhar fulminante para o casal, pois queria con-

tinuar ali. Porém, respeitando a decisão, dirige-se para a saída. 
 Os outros, em silêncio, iam acompanhando o garoto, quando o ho-
mem da casa pergunta: – Hei! Vocês vão embora também? 

 O menino, agora com ar severo e com a voz forte de um orador expe-
riente, diz: – Escolheram que o Orgulho saísse de suas vidas, e fizeram a melhor 

escolha, 

• Pois onde não há Orgulho, não há Preguiça, pois os preguiçosos são aque-

les que se orgulham de nada fazer para viver, não percebendo que na 
verdade vegetam; 
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Desejando os Boletins impressos dos  
dias 22 de março em diante para sua coleção,  

contate a irmã Jaqueline Pereira na Secretaria Pastoral. 

Página 6, por favor 

Vem da Página 3 


