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BAIXO  
VIOLÃO 
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TECLADO 
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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 Asa Branca (Feira de Santana), CB no Bairro Santa Rita 

(Nazaré), CB em Boa Vista em Pedrão, CB da Gamboa de Baixo, CB em Pedrão,  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, Celebração da Juventu-

de (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)  

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje Domingo 21 

 
 

——— 

 
 

——— 

“Astros no mundo expondo a palavra da vida”   
 (Fp 2.15b,16a) 
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O ANTIGO TESTAMENTO E O CULTO 

As raízes do culto cristão estão no Antigo Testamento: no 

Templo e na Sinagoga. Jesus e os discípulos frequentaram 

ambas as instituições como o descrevem os textos a seguir: 

 “Quando chegou a altura de ser levada ao templo a oferta da ceri-
mónia de purificação de Maria, como as leis de Moisés exigiam, seus 
pais levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, porque nes-
sas mesmas leis Deus tinha dito: Se o primeiro filho de uma mulher for  
rapaz, será dedicado ao Senhor. Nessa mesma ocasião, os pais de Jesus 
ofereceram também o seu sacrifício pela purificação, um par de rolas 
ou dois pombinhos, de acordo com a lei” (Lucas 2.22-24, O Livro); 

“Quando foi à aldeia de Nazaré, terra da sua infância, dirigiu-se, como 
de costume, à sinagoga no sábado e levantou-se para ler as Escritu-
ras” (Lucas 4.16); “Cada dia adoravam juntos no templo” (Atos 2.46a); 

“Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para a oração, às três ho-
ras da tarde” (Atos 3.1). 

 O culto da Igreja Apostólica, segundo as evidências era basicamen-

te uma modificação do culto de sinagoga com o acréscimo da celebra-

ção semanal da Ceia do Senhor, como o atesta Atos 2.46b: “Cada dia ... 
reuniam-se em pequenos grupos familiares para celebrar a comu-
nhão” (O Livro).  
 No Beth haMikdash (Templo), a característica mais importante era 

o oferecimento de sacrifícios. As exortações de Jeremias e Ezequiel e a 

experiência do Exílio ajudaram a aprofundar o senso de pecado entre 

os israelitas. Quando o Templo foi destruído em 587/586 a.C., e milha-

res de hebreus levados para a Babilônia, tiveram que planejar novos   
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   Prelúdio Instrumental 
  Saudação Pastoral  
+Cânticos de Sião  
+Oração de Adoração  
+Cânticos de Sião 
  Missões Locais 
  Sustento da Causa e da Casa do Senhor 
  Tudo no Altar 
+Leitura Bíblica - Salmo 30.1,2,4-6,8,10-12 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
                                                         
 
 
  Mensagem Bíblica                             Missª. Soraia Machado  
+Cânticos de Sião       
+Bênção                                          Pr. Walter Santos Baptista          
  Amém Tríplice                                                
 

Celebração da Proclamação (10h15) 

+Hino 323 HCC Eu Alegre Vou Na Sua Luz  
 
1. Perdido, andei, na escuridão, mas Cristo me encon-

trou e com a luz do seu amor as trevas dissipou 
  

Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. 
Desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre 

alegre, Cristo me salvou. 
  

2.  No caso de escurecer de nuvens todo o céu,  
Jesus, bendito Salvador, é luz que rasga o véu.  

  
3. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão! 

Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. 
  

4. E face a face então verei Jesus, o Salvador,  
o qual a sua vida deu por mim, um pecador. 

Podemos ser sua família 

em Salvador? 

 

Encontros de Oração  
(1)  Segundas-feiras, 19h 
(2) Quartas-feiras, 7h, patrocínio do Corpo Dia-
conal.  
(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 Fa-
mília (NAF).  
 
Jardim  de  
O r a ç ã o .  
M a i s 
u m 

En-
contro 
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Outras... 

Horário de 

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. Rafael Paim Adôrno 
juventude@igrejabatistasiao.org.br 

M.M. Gedália Dória de Carvalho Cornélio 
adoracao@igrejabatistasiao.org.br 

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

Jaqueline Pereira Santos  
secretaria@igrejabatistasiao.org.br 

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

javascript:void(0);
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vem de testemunhas do passado. O autor da Carta aos Hebreus 

fala de uma nuvem de testemunhas de heróis do Antigo Testa-

mento (11; 12.1). No culto estão os heróis do Antigo Testamento, 

os do Novo Testamento, os escritores do Antigo e Novo Testa-

mentos, os profetas, os apóstolos, os mártires da Igreja Antiga, 

os autores de salmos, hinos e cânticos espirituais, os que fize-

ram a Igreja, os fundadores da igreja local. Onde estão? Certa-

mente,  não nos altares, nichos e escaninhos. Mas certamente, 

sim nas narrativas das Escrituras, no comentário vivo da Pala-

vra lida, nos poemas que cantamos como hinos.  

(Continua) 

Seu Pastor 

Vem da Página 3 

 
  

 

Simeão já havia vivido muito. Alto, forte, postura de 
corpo ereto, barbas brancas e um olhar brilhante.  Um 
olhar já  banhado com  a claridade do amanhã da 
luz  que não se extingue. Havia sido tocado pelo Espíri-
to Santo para ir ao templo.  Algo poderia acontecer e 
aconteceu de verdade.                                                                                          
 Chegou um casal de gente simples trazendo uma 
criança enrolada em panos. Avisado pelo Espírito, ele 
toma a criança  nos braços e a aperta junto do cora-
ção.  Agora ele podia ir embora.  Seus olhos exterior-
mente brilhantes estavam cansados. Elesviram a salva-
ção  na singeleza de uma criança nascida há pou-
co.  Deus feito criança. Que mistério e que beleza! Si-
meão tomou a criança nos braços e bendisse a Deus.                                                                           
 “Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, Segundo 
a tua palavra; pois já os meus olhos viram a tua salva-
ção” (v.29). 

Quanto brilho naquele olhar! 

“Havia em Jerusalém um homem                                       
cujo nome era Simeão” (Lucas 2.25) 
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meios de celebrar o culto. O ensino dos profetas foi importante 

pelo fato que a observância não-sacrificial da Lei era igual-

mente importante. Começaram os hebreus a perceber que obe-

diência aos mandamentos era em si um modo de cultuar. Sur-

giram, as Beth haKnesset ou Beth haSefer, as sinagogas, de-

senvolvidas na galut (diáspora), a dispersão dos judeus pelas 

várias partes da Ásia Menor, Norte da África e Europa Oriental. 

 O elemento mais profundo do culto do templo, a ênfase 

nos sacrifícios, encontrou seu ponto mais avançado no sacrifí-

cio da cruz. E, assim, o Templo contribuiu para a compreensão 

do significado da Ceia do Senhor. Jesus e Paulo, como Seu in-

térprete, levaram a efeito seus ministérios nas sinagogas (cf. 

Mateus 12.9ss; Marcos 1.21ss; Lucas 4.16ss; 13.10ss).   

 No entanto, tanto no Templo quanto na sinagoga convivi-

am duas classes de judeus: os ortodoxos e os messiânicos (os 

nazarenos ou cristãos). Os pontos de vista com respeito ao 

cumprimento das promessas messiânicas em Jesus de Nazaré 

eram divergentes,e, mesmo, em relação às tradições e o ka- 
shrut (leis dietéticas) e rituais (como a b’rit milah (circunci-

são), e o shabbath (o descanso) eram altamente conflitantes. 

  “BOM É RENDER GRAÇAS AO SENHOR” . Muilenberg pergun-

ta qual o bem supremo para o ser humano, e afirma que a 

resposta do Antigo Testamento é cultuar a Deus. Essa afirma-

ção não se afasta da palavra de Jesus Cristo à denominada 

“Mulher Samaritana” que a esclarece que “está chegando a 
hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adora-
dores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os 
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade” (João 

4.23,24).            

 Na verdade, o primeiro relato da criação (Gênesis 1.1-

2.4a) é todo um cântico de louvor ao Deus que criou o Universo 

e o fez subserviente ao tempo e à ordem que Deus lhe impri-

miu. James Muilenburg vai além, e diz que a criação está sujei- 

Vem da Capa 
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18/02 - Almir de Jesus Filho, Ana 

Beatriz Mercês Oliveira Souza  

19/02 -  Débora Oliveira dos Santos, 

Maria Lúcia da Silva 

20/02 – Ramon Barbosa de Oliveira 

 
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. 

 

4 Informa-Sião (14/02/2021) 

Ministério Pastoral 
Calendários Provisórios 
Fevereiro 

Dia 21, Formatura da 3ª Turma de 

Radicais Metropolitanos 

Dia 28, Manhã da Comunhão 

 

Março 

Dia 07, Ceia do Senhor 

Dia 14, Dia de Missões Mundiais 

Manhã da Proclamação 

Dia 21, Manhã da Juventude 

Dia 28, Manhã da Comunhão 

 

Pastoral do Discipula-
do 
MCM. - Atividades no Whatsapp. 
 

Pastoral da Proclama-
ção 
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: 
14/02 - Eufrozina Dias dos Santos, 

Enoque Lopes dos Santos 

16/02 - Maria José Paim Rocha, 

Juscimara dos Santos Ferreira 

17/02 - Emanuel Carmo do Espírito 

Santo  
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Pastoral da Administração 
Sustento da Causa. Os Filhos de Sião contribuíram com 95% do Orçamento 

do mês de janeiro. Bendita fidelidade! 

5 

ta à santificação do dia, pois que Deus abençoa o sétimo dia e o torna san-

to, ou seja “diferente, exclusivo, separado”, um dia à parte (cf. Salmo 19; 

136.1-9). O “Hino à Criação” de Gênesis 1 enfatiza, portanto, que as coisas 

criadas são boas porque Deus é Ótimo.   

 Os hinos mais familiares a Israel e cantados com mais frequência eram 

os de ação de graças celebrando a bondade de Deus. É o caso do citado 

Salmo 136, verdadeiro resumo do Pentateuco porque narra do evento da 

Criação à conquista de Canaã; os Salmos 106, 107, 118, cujos primeiros ver-

sículos destacam a benignidade como qualidade essencial do Criador. O 

Salmo 135.3 igualmente enfatiza a suprema bondade do Pai. Israel louva a 

Deus porque Ele lhe dá orientação na história, por isso “é bom cantar ao 
Senhor” como exorta o Salmo 92.                                                                    

 O culto é, visto nesta perspectiva, uma santa convocação, quando o ser 

humano entra na esfera da santidade, o ser humano na presença do Santo 

(aquilo que Rudolf Otto chamou de “estar diante do Numinoso”). Quando o 

Criador fala “Eu, o Senhor, sou Santo” (Levítico 19.2; cf. 11.45; 20.26), o 

povo responde nos termos do Salmo 99: “Louvem o teu nome, grande e 
tremendo; pois é santo. ... Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos dian-
te do escabelo de seus pés; porque ele é santo. ... Exaltai o Senhor nosso 
Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é san-
to” (vv. 3,5,9).                                                                                                        

 Quando a igreja está em culto, o crente não está só com Deus: há uma 

grande nuvem de testemunhas. Não é só você e Deus; não é só pastor e 

Deus, e você servindo de espectador; não é só a igreja local e Deus. É a nu-  

Vem da Página 3 
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Quarta-feira, 19h;  
Domingo, EBD - 9h; Culto online -10h15  

YouTube  
(Igreja Batista Sião - Salvador) 


