
 HOJE 

13/12/2020 

DOMINGO 

20/11/2020 

DIRIGENTE 
PIANO 
GUITARRA 
BAIXO  
VIOLÃO 
BATERIA  
TECLADO 
TROMBONE   
VIOLONCELLO  
VIOLINO 
VIOLA 
TROMPETE 

CÂNTICOS 
SOLO 
VÍDEO E DATASHOW 
 

 
Miqueias 

 - 
Beto 

Wesley 
Wesley/Rafael 

Vanessa  
 

Daniel / Lucas 
Max / Luan 

Marcos 
Rafael Elias 

 
 

Joilson  

 
Miqueias 

 - 
Beto 

Wesley 
Wesley/Rafael 

Vanessa  
 

Daniel / Lucas 
Max / Luan 

Marcos 
Rafael Elias 

 
 

Joilson  

 
 
PLANTONISTAS   (Sasar) 

 
—— 

 
—— 

RECEPÇÃO 
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——- 
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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 20 

 
 

——— 

 
 

——— 

“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 13/12/2020  Nº 49/20 

Os alemães param, de repente, os tiros! Os franceses, na ex-
pectativa do que viria, fazem o mesmo. Tudo é calma, porém, to-
chas e cânticos iluminam a escuridão do campo de batalha. São os 
soldados germânicos que vêm para a trincheira francesa cantando 
o Stille Nacht. A expectativa cede lugar à indecisão: atiram ou não?          
       Os alemães estão bem perto. Finalmente, os soldados 
franceses saem de suas trincheiras e abraçam os alemães. Afinal, é 
Natal... Conversam, cantam, riem e choram, recordam as famílias, e 
seus dias de criança.  Por fim, os alemães se despedem e se vão: os 
inimigos estavam comovidos, mas precisavam voltar às suas trin-
cheiras. No coração de cada um, o eco do hino “Noite de Paz”.                             
     A celebração do Natal de Jesus Cristo tem trazido senti-
mentos divididos entre o povo de Deus. Uma parte do nosso povo 
tem feito coro à tendência das Testemunhas de Jeová e de outros 
segmentos vendo no Natal, e no que lhe está associado, uma festa 
pagã sem pertinência nas igrejas evangélicas. Outra parte do mes-
mo povo salvo por Jesus Cristo vê as festividades como um dia 
especial e adequado para celebrar a encarnação divina em Cristo 
Jesus e Sua habitação entre nós.        
                       Existe, afinal, qualquer fundamentação bí-
blica para se ter ojeriza ao Natal? Os antigos romanos ensinaram 
que In medio virtus, ou seja, “a virtude está no centro”, nem tanto 
nem tão pouco, nem tanto ao mar nem tanto à terra, o que torna 
imperativo que sejamos ponderados. 

 PRINCÍPIOS DA FESTIVIDADE: O dia do nascimento. Com absolu-
ta certeza, o Novo Testamento não nos dá a data do nascimento de 
Jesus. O 25 de dezembro é uma data conceitual (nesta era da infor-
mática, cabe dizer “virtual”). 

Nesse dia, celebrava-se no Império Romano o solstício de 
inverno. É o momento em que o Sol, depois de atingir o ponto mais 
distante de sua órbita, reinicia seu retorno fazendo com que os dias  

POIS É, NATAL... 

Página 3, por favor 

Na véspera do Natal de 1914, a batalha é feroz no 
front. Nas trincheiras, tanto alemãs quanto francesas, os 
tiros pipocam alimentando o ódio entre os dois exérci-
tos.   



     
       
  

2 

  Prelúdio Instrumental 
  Saudação Pastoral  

+Oração de Adorção 
+Leitura Bíblica em Uníssono: Sl.96.2,3; 72.19; 34.3; 29.2 
+Cânticos de Sião 
  Missões Locais: Lançamento da Campanha 2020-2021 
  Sustento da Causa e da Casa do Senhor 
  Tudo no Altar 
  Mensagem Bíblica                           Pr. Humberto Machado 
+Cânticos de Sião 
+Bênção                                          Pr. Walter Santos Baptista     
  Amém Tríplice                                                

Celebrando a Proclamação (10h15) 

Hino 417 HCC Que Segurança! Sou de Jesus! 
 

1. Que segurança! Sou de Jesus! Eu já desfruto as bên-
çãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus; ele me leva 

à glória dos céus. 
 

Canta minha alma! Canta ao Senhor! Rende-lhe 
sempre ardente louvor! 

Canta, minha alma! Canta ao Senhor! Rende-lhe 
sempre ardente louvor! 

 
2. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me 
senti. Anjos cantando nos altos céus louvam a excelsa 

graça de Deus. 
 

3. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo 
em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bon-

dade do meu Jesus. 

 A fé é uma visão das coisas  
que não se vêem.  

 

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 18/12 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);
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Biscoitos de formatos variados. Pelo século 16, a árvore 
do Paraíso tinha se transformado na árvore de Natal.  

. 
 ONDE ESTÁ O PERIGO? Jesus Cristo é a essência da 
celebração natalina. No entanto, é fora de propósito que 
alguém receba a salvação, e não celebre a encarnação 
do Verbo e Sua habitação entre nós.  

O perigo está em trocar o Cristo do Natal pelo intru-
so chamado Papai Noel tão enfatizado pelo comércio que 
objetiva unicamente o ganho com uma festa legítima de 
louvor, alegria e paz. 

O perigo está em tirar Jesus Cristo do centro da festa 
como tem acontecido com tanta frequência. 

O perigo está em substituir a cruz e sua mensagem 
pela árvore de Natal e os lucros dela obtidos. 

O perigo está em trocar a Palavra de Deus pela pa-
lavra dos cartões tão somente para satisfazer a prática 
social. 

O perigo está em não presentear o aniversariante 
com o próprio coração, a vida, o louvor e a gratidão.         
      É pedir a Deus que pelo Seu Espírito nos dê o ne-
cessário discernimento em relação a este assunto. Com 
certeza, devemos celebrar essa inspiradora data. Os de-
talhes que não aparecem no Novo Testamento já foram 
devidamente purificados. Não é essencial a data exata 
do nascimento: o importante é o Davar, Verbo que Se fez 
gente como a gente.                                                                
                 O importante é que temos a bênção de 
ter visto a Sua tiph’ereth (glória, esplendor) como a do 
unigênito do Pai.                                                                                
 O importante é que temos testemunhado a plenitude 
de Sua hesed (graça) e emeth (verdade).                          
 O importante é o shalom (paz) e ratson (favor, boa 
vontade) que Ele nos concedeu.                                        
 O importante é que veio morar conosco, armou sua 
tenda entre nós, tabernaculou no nosso ambiente, sentiu 
o que sentimos, sofreu o que sofremos, e morreu a nossa 
morte para que pudéssemos viver a Sua vida.                            
 É Natal uma vez mais! Glória a Deus!  

É isso. 

Vem da Página 3 

Seu Pastor 

“Você nunca mudará sua vida até 
que você mude alguma coisa  
que você faz diariamente.” 

Podemos ser sua Família  
em Salvador? 
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tornem-se mais longos. Posteriormente, essa data passou 
a celebrar o Sol da Justiça, nosso Senhor Jesus Cristo (cf. 
Isaías 60.1; Malaquias 4.2; Lucas 1.78; Romanos 
13.11,12; Efésios 5.14; 2Pedro 1.19).  

Era festa originalmente pagã? Sim; era o Natalis Invicti 
Solis, ou seja, "O Nascimento do Sol Vitorioso". Entenda-
mos, no entanto, que a celebração da encarnação nessa 
data é a vitória de Cristo Jesus sobre o paganismo domi-
nante.  
  Recordemos, outrossim, que inúmeros locais de ou-
tros cultos têm sido convertidos em templos dedicados ao 
louvor do Senhor e proclamação do Seu evangelho. Re-
cordemos que prostitutas, traficantes e beberrões têm sido 
alcançados pela operação do Espírito Santo, conduzidos a 
Cristo e transformados em santos pelo precioso sangue 
derramado no Calvário. Um evento tão relevante e signifi-
cativo como a encarnação do Verbo precisava ser recor-
dado, e assim todos passaram a celebrá-la. Foi deste mo-
do que o nascimento de Jesus passou conceitualmente a 
ser relembrado e festejado no 25 de dezembro. 

 
 E o tal do Papai Noel? No Brasil, Papai Noel; em Portu-
gal, Pai Natal; nos Estados Unidos, Santa Claus; na França, 
porém muito perigoso. Sua origem é antiga, e está vincu-
lada ao bispo católico romano conhecido por São Nicolau, 
que teria vivido na Ásia Menor no século 4. Contam as 
lendas que ele era muito bondoso e distribuía presentes 
entre a criançada. Daí surgiu uma devoção que se espal-
hou por toda Europa, originando a figura estilizada de 
Papai Noel.  

A primeira vez em que Papai Noel (chamado em in-
glês de Santa Claus, corruptela de São Nicolau) foi mencio-
nado ocorreu no livro Uma Visita de São Nicolau (de 1823), 
escrito pelo inglês Clement Moore. Ele fala de um velhi-
nho que andava de trenó puxado por renas. Daí a escolha 
do Pólo Norte como sua morada.  
 
 Árvore de Natal. A moderna árvore de Natal teve ori-
gem na Alemanha. Uma peça medieval sobre Adão e Eva 
tinha em cena um pinheiro no qual penduravam-se maçãs 
e era chamado de “Árvore do Paraíso” representando o 
jardim do Éden. Os lares alemães armaram árvores seme-
lhantes no dia 24 de dezembro. Nelas penduravam boli-
nhos que, mais adiante no tempo, foram substituídos por  

Vem da Capa 

Página 6, por favor 



   
             

16/12 -  Rosa Maria Porcino de Ara-
újo, Larissa Oliveira da Cunha Silva 
17/12 -  Sandra Léa da Paixão Da-
masceno 
18/12 -  Edimeire Vieira dos Santos, 
Antônio Carlos Santos Galvão, Ca-
mila Barbosa de Oliveira 
19/12 -  Thaína de Sousa Martins, 
Osmar Moraes Bispo. 
 
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 84% do Orça-
mento do mês de novembro. Bendi-
ta fidelidade! 
 

4 Informa-Sião (13/12/2020) 

Ministério Pastoral 
Calendários Provisórios 
Dezembro 
Dia 20, Manhã da Juventude 
Assembleia Geral  
Dia 25, Culto de Natal, 18h 
Dia 27, Manhã da Comunhão 
Dia 31, Culto de Recepção do Novo 
Ano (19h30) 
 
Janeiro de 2021 
Dia 03, Ceia do Senhor 
Dia 10, Manhã da Proclamação 
Dia 17, Manhã da Juventude 
Dia 24, Manhã da Comunhão 
Dia 31, Manhã da Solidariedade 
 
Pastoral do Discipula-
do 
MCM. - Atividades no Whatsapp. 
 
Pastoral da Proclama-
ção 
Encerramento da Campanha de Mis-
sões  Nacionais 2020. O alvo atingi-
do foi R$ 13.252,00 
 
Campanha de Missões Locais 2020-
2021. Tema: Qual é a sua? 
Divisa: “Eis-me aqui, envia-me a 
mim!” (Isaías 6.8) 
Alvo: R$ 15 mil. 
 
Ministério da Comu-
nhão 
Aniversariantes da Semana: 
13/12 -  Eliete Guimarães Leite de 
Almeida, Letícia Costa Santos, Luzia 
Maria Barreto Santos de Souza,  
14/12 -  Anísia Maria Pires da Silva, 
15/12 -   Damiana Borges da Silva, 
Jussara da Silva Nunes, Vitória Ro-
drigues Lopes, Jairo Azi Neto, Deu-
sivina Santos Gomes, Gleidson da 
Hora Bonfim 
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Quarta-feira, 19h;  
Domingo, EBD - 9h; Culto online -10h15  

 
YouTube  

(Igreja Batista Sião - Salvador) 
 

Link do canal em: 
www.igrejabatistasiao.org.br 
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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 Pereira na Secretaria Pastoral. 

 

Jesus nasceu. Na abóbada infinita 
soam cânticos, vivas de alegria; 
e toda a vida universal palpita 
dentro daquela pobre estrebaria... 
 
Não houve sedas, nem cetins, nem 
rendas no berço humilde em que 
nasceu Jesus,mas os pobres                
trouxeram oferendas para quem 
tinha de morrer na cruz. 
 
Sobre a palha risonho, e iluminado 
pelo luar dos olhos de Maria, 
vede o menino Deus, que está          
cercado dos animais                              
da pobre estrebaria. 
 
Não nasceu entre pompas reluzen-
tes; nas humildade e na paz deste 
lugar, assim que abriu os olhos 
inocentes foi para os pobres                     
seu primeiro olhar. 

(Autor Ignorado) 

Infinito 

inocentes foi para os pobres                     
seu primeiro olhar. 

 
No entanto, os reis da terra, pecadores, 
seguindo a estrela que ao presepe               
os guia vêm cobrir de perfumes e de 
flores o chão daquela pobre estrebaria. 
 
Sobem hinos de amor ao céu profun-
do: homens, Jesus nasceu!                 
Natal! Natal! 
Sobre esta palha está quem salva o 
mundo, que ama os fracos,                            
quem perdoa o mal. 
 
Natal! Natal! Em toda a natureza 
há sorrisos e cantos, neste dia... 
Salve o Deus da humanidade                                       
e da pobreza 
nascido numa pobre estrebaria.  

“Melhor do que todos os presentes por baixo da árvore 

de Natal é a presença de uma família feliz.”  


