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PLANTONISTAS   (Sasar) 
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RECEPÇÃO 

Manhã 
Noite 

 
—— 
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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 07 

 
 

——— 

 
 

——— 

“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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AS BEM-AVENTURANÇAS (Mateus 5.1-16) 

“Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino 
dos céus” (v. 3). Algumas traduções dizem “pobres de ou em espí-

rito”, como, por exemplo, a versão Revista e Corrigida. A palavra  

se refere aos anawim, os que literalmente passam necessidades materiais , a 

gente humilde que vivia numa total dependência de Deus. Não são os curtos de 

inteligência, os sem visão, os medíocres. É, sim, o que reconhece estar falido 

espiritualmente, sem recursos espirituais, ou que desiste das coisas pelo servir 

a Deus, o que carrega a cruz de Cristo. 

 “Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados” (v. 4). John 

Stott até pergunta “felizes ou infelizes?” Não são os que choram a perda de um 

ser querido; mas a morte da inocência, da justiça e do respeito próprio. E con-

tinua esse comentarista: “é a tristeza do arrependido”. Nem todo o que chora é 

feliz, pois a tristeza do mundo produz morte (2Coríntios 7.10). Não é o pranto 

do desânimo, de castigo merecido, do queixume. É confissão e arrependimen-

to, e Jesus oferece ao aflito as compensações que acalmam a amargura das 

lágrimas onde a lei da vida é inexorável e perversa. O mundo diz: “Comamos e 

bebamos, porque amanhã morreremos” (Isaías 22.13); Jesus exclama: “Bem-

aventurados os que serão consolados”. 

 “Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra” (v. 5). Espe-

ra-se que a terra seja conquistada por um Alexandre, um César, um Napoleão 

ou outro qualquer grande cabo de guerra; mas não pelo manso. Até porque a 

idéia geral é que ser manso é ser fraco, tímido, servil, incapaz de se defender, 

rendido. Ironicamente, há quem afirme que a terra que o manso herda são 

sete palmos de chão...  Jesus utiliza, no entanto, expressões familiares aos fiéis 

do seu povo, como no Salmo 37.8-11, e mostra que manso é quem, com paciên-

cia e coragem, procura fazer a vontade de Deus lutando contra a própria von-

tade; é o que entrega tudo o que tem ao Senhor, incluindo os seus direitos, no  

Página 3, por favor 



     
       
  

2 

  Prelúdio Instrumental 
  Saudação Pastoral  
+Oração de Adoração  
+Leitura Bíblica em Uníssono -  
+Hino  
  Missões Locais 
  Sustento da Causa e da Casa do Senhor 
  Tudo no Altar 
  Mensagem Bíblica        Pr. Pedro Epifânio 
+Hino  
+Bênção             Pr. Walter Santos Baptista 
+Amém Tríplice                                                

Celebração da Comunhão (10h15) 

Podemos ser sua família                                    

em Salvador? 

 
DE BILLY GRAHAM: 

 

“O pecado é como o câncer: destrói pouco a pouco. Len-
tamente, sem que nos apercebamos de sua insidiosa 
presença ele vai se alastrando, até que por fim o diag-

nóstico final é pronunciado: "Doente, à morte."  
 

Todo avivamento que já aconteceu na história do mundo 
ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade 

de Deus.  

 

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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tas que foram antes de vós” (v. 10-12). São duas bem-aventuranças, 

porém uma declaração básica. Em todo o tempo, tem havido perse-

guição por antipatia pessoal, por preconceito racial, por litígio de 

terras. O cristão, porém, deve olhar para o futuro, pois “é grande o 

vosso galardão nos céus”. Para isso deve orientar-se pelo passado. É 

perseguição pela manutenção dos padrões divinos da verdade, justi-

ça e pureza (cf. 2Timóteo 3.12). Não é perseguição política, nem por-

que se está errado ou porque se é fanático (cf. 1Pedro 2.18-25), mas 

porque se anda na comunhão dos santos, porque se demonstra a 

lealdade dos profetas e mártires. Por essa razão Barclay denominou 

esta bem-aventurança “a bem-aventurança do caminho manchado de 
sangue”. 

Temos como síntese uma das bem-aventuranças, pois o bem-

aventurado fará os outros bem-aventurados, o abençoado fará outros 

abençoados como Abraão (Gênesis 12.2) É uma questão de consciên-

cia de missão. 

É isso.  
Seu Pastor  

Vem da Página 5 

FRASES PARA REFLEXÃO 
 

De Augusto Cury:                                                                                     
“Só não se encanta com a vida quem não consegue 
ver além da cortina das suas dificuldades.” 
De  Augusto Branco:                                                                                       
“Os problemas que enfrentamos têm a exata medida 
da importância que damos a eles. Então não se im-
porte, simplesmente.” 

De Jucelya McAllister:                                                                   
“Nunca se arrependa do bem que você fez para as 
pessoas erradas. Mesmo que elas não saibam como 
agradecer, sinta- se privilegiado por ter levado um 
pouco de luz àqueles que só têm trevas para ofere-
cer.” 
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espírito de 1Pedro 2.22,23; quem obedientemente aceita a direção 

divina, e humildemente a sua ordem. 

 “Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, porque 
eles serão fartos” (v. 6). Havia fome na classe pobre de Israel: carne, 

só uma vez por semana, água corrente, nem falar. Mas fome e sede 

não significam apenas “apetite”. É uma pergunta e um desafio: até 

que ponto a fome e a sede (de justiça) devem ser satisfeitas?  Qual a 

sua intensidade? No entanto, uma pessoa com fome é algo normal. 

Só pessoas enfermas ou anormalmente preocupadas recusam alimen-

tação. A pessoa normal tem, igualmente, fome espiritual (cf. Salmo 

42.1,2; 63.1; Isaías 26.9), mas o prazer do pecado pode estragar o 

seu apetite pelo o que é divino, assim como a auto-suficiência 

(Apocalipse 3.17), o pecado secreto e a negligência com a vida espiri-

tual.  

 Ter fome e sede de justiça é ansiar pela justiça que vem do céu, 

que não abandona a pessoa humana na miséria do pecado (cf. Lucas 

1.53), pois justiça no vocabulário de Jesus é generosidade, boa von-

tade e compaixão num crescendo, até a salvação (Amós 8.11; Provér-

bios 9.5,6). Jesus, portanto, está dizendo: “Como é feliz aquele que 
deseja a justiça total, do mesmo modo como o que tem fome deseja a 
comida, ou o que morre de sede, a bebida, porque receberá a satis-
fação do seu desejo!”, segundo parafraseou o Dr. William Barclay. 

 “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão 
misericórdia” (v. 7). Misericórdia é mais do que piedade: é verdadei-

ra compaixão. Mas não é sentimento piegas nem assistência arbitrá-

ria; não é “dar peixe sem ensinar a pescar”. O misericordioso é bem-

aventurado porque coloca a misericórdia acima da justiça, alivia 

dores e machucões (Tiago 3.13). É virtude que envolve o perdão do 

culpado e compaixão pelo sofredor. É a lei de talião aplicada ao 

contrário.  

“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a 
Deus” (v. 8). Que extraordinária promessa: ver a Deus nesta vida, e 

vê-lo plenamente depois da morte. Para os judeus, a pureza era 

questão ritual: banhos, abluções, lavagem de mãos, de utensílios 

(Êxodo 19.14; 29.16,17; 30.18,21; Levíticos v 8.6; 16.4ss; Marcos 7.3ss). 

Jesus preocupou-se com a pureza moral (cf. Mateus 15.2,19,20). Esta 

é a bem-aventurança da dignidade humana, que enaltece o ser hu-

mano  e o enleva à nobre condição que lhe corresponde de criatura  

Vem da Capa 
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Marinalva Almeida Neiva, Lucas 
Santana Costa, Cyntia Nivea Olivei-
ra dos Santos Maciel  
04/03 - Flávia Moscoso Deiró, Solan-
ge Reis dos Santos, Lindóia Santos 
Torquato Nascimento, Viviane San-
tos de Almeida 
05/03 - Francisca Rodrigues Feitosa, 
Israel Alexandre Santana Machado, 
Rubem Santos dos Anjos 
06/03 -  Maria da Glória de Assis, 
Luciano Dias de Souza. 
 
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 (28/02/2021) 

Ministério Pastoral 
Calendários Provisórios 
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 
 
Abril 
Dia 04, Ceia do Senhor 
Dia 11, Manhã da Proclamação 
Dia 17, Culto de Gratidão pelo 85º 
Aniversário da Igreja (Jubileu de 
Girassol) 
Dias 17 e 18, Conferências 
Dia 25, 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: 
28/02 -  Núbia Calmon da Silva 
29/02 – Djanira  Sampaio Fernan-
des 
01/03 - Neuza Sales da Silva, Dinal-
va Gusmão Novaes, Marizete dos 
Santos da Silva, Maria Oliveira San-
tana Castro, Filemon Nogueira 
Brandão Junior 
03/03 - Pr. Walter Santos Baptista,  
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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! 
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feita à semelhança do seu criador. Na antiga aliança não se podia ver Deus (Gênesis 

32.30; Êxodo 33.20; Deuteronômio 5.26; 36.22; 13.22; Isaías 6.5).  

 Na nova aliança, é dito: “Quem me viu a mim, viu o Pai” (João 14.9; cf. 17.3; 

1Coríntios 13.12,13; 1João 3.2). O Salvador fala de pureza de coração porque é pos-

sível tê-la, fala de ver a Deus porque é plena e absolutamente possível fazê-lo. Pu-

reza e santificação, mos termos do que nos deixou o escritor aos Hebreus em 12.14. 

Coração puro é o que não está dividido, é íntegro, bem orientado e equilibrado nos 

relacionamentos com o próximo e nos sentimentos para com Deus. Isso quer dizer 

que o limpo de coração está livre da ditadura do eu dividido, e não é um esquizo-

frênico espiritual querendo servir a Deus e ao mundo. 

 “Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de 
Deus” (v.9). Ser pacificador é ser um artesão da paz de Deus. É bem-aventurado, 

então, o que reconcilia quem vive na discórdia, o que faz extinguir o ódio, o que 

reúne o separado, pois Deus nos confiou o ministério da reconciliação (cf. 2Corín-

tios 5.18-20). Tendência do homem natural é para a vingança. Vale o “bateu, le-

vou”. Jesus, porém, ensina de modo diferente: é feliz quem não assumiu postura 

passiva de ser pacífico, mas segue além, ao esforço de promover a paz. O reino de 

Deus é o reino de paz, palavra de significado tão rico que engloba liberdade, re-

conciliação, comunhão, harmonia, justiça, verdade, comunicação, serenidade, 

prosperidade, felicidade, sucesso, paz, cura, salvação. Significa também a intimida-

de, amizade, boa vontade constante entre duas pessoas. Não é paz fuga de proble-

mas, mas, sim, paz por enfrentá-los. 

 “Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles 
é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem 
e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, 
porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram aos profe- 

Vem da Página 3 

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

YouTube  
(Igreja Batista Sião - Salvador) 
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