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23/05/2021 

DOMINGO 

30/05/2021 

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  
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Daniel / Lucas 
Max / Luan 
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Rafael Elias 

 
 

Joilson  

 
 
PLANTONISTAS   (Sasar) 

 
—— 

 
—— 

RECEPÇÃO 

Manhã 
Noite 

 
—— 

 
—— 

 

SERVIÇO MÉDICO 
Enfermagem 

 
—— 

 
—— 

 
BERÇÁRIO 

 
——- 

 
—— 

Pastoral da Adoração: Coro El Shadday, Coro Juvenil, Louvor  Jovem, Mulheres Cristãs em Ado-
ração, 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 Juven-
tude (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, Tesoura-
ria, Patrimônio, Manutenção. Recursos Humanos, Tecnologia da Informação. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

Hoje Domingo 30 
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23/05/2021  Nº 21/21 

“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 

AJUDANDO A FAMÍLIA 

Ajudando os pais. Espera-se que os pais cristãos sejam pessoas que 

amem a Palavra de Deus e a repassem aos filhos. A Bíblia pontua a 

disciplina, e com a Bíblia os pais cristãos hão de vencer a crise de  

 

Página 2, por favor 

autoridade e disciplina. A Bíblia ensina que é preciso firmeza e que o "sim" há 

de ser "SIM", e o "não" há de ser "NÃO". A crise de mudança de valores será 

vencida quando os pais derem tempo e mais de si aos filhos. Um adesivo no 

vidro de um carro dizia: "Você já abraçou seu filho hoje?" 

 Compreendendo os filhos. Paulo diz em Efésios 6.4 e Colossenses 3.21: 

"não provoqueis à ira vossos filhos" e "não irriteis a vossos filhos". Na verdade, 

colhemos o que plantamos: se plantamos amor e compreensão, colheremos 

compreensão e amor. Há um ministério em escutar: de escutar os filhos. Há um 

ministério de comunicar: o modo como se fala com os filhos diz se eles são acei-

tos, se criticados, rejeitados ou amados. Há um ministério no disciplinar: disci-

plina adequada, equilibrada, apropriada, graduada, disciplina com amor. Há 

um ministério no respeitar: o respeito pelas opiniões e decisões dos filhos por-

que podem ser diferentes das suas, respeito pelos seus direitos pessoais, a sua 

privacidade. 

 Amar os filhos. Por isso passar-lhe o ensino da lealdade, da honestidade, 

do respeito, do amor, das coisas do Espírito, da confiança em Deus. Tudo em 

nome do amor:  

"Coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Não 

os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os lou-

vores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito, a 

fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das 

obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos"  (Salmo 78.3,4),  
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   Prelúdio Instrumental 
+Leitura Bíblica  
+Hino 02 HCC Santo! Santo! Santo!  
+Oração de Adoração e Gratidão 
+Cânticos de Sião  
  Momento Missionário  
  Sustento da Causa e da Casa do Senhor 
+Cânticos de Sião    
  Tudo no Altar 
  Mensagem            Pr. Walter Santos Baptista              
+Cânticos de Sião    
+Bênção e Amém                

Manhã da Comunhão (10h15) 
 

bem como “ 
 Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não 

se desviará dele"  (Provérbios 22.6). 
 Pais necessitam possuir um alicerce moral e espiritual sobre o qual apoiem 

suas vidas e que possa suportar a prova do tempo, que seja eterno. Isso em nome do 

amor, e assim os filhos se identifiquem com os pais de modo que aceitem e incorpo-

rem os seus valores. Assim foi com Abraão: "Visto que Abraão certamente virá a ser 
uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da 
terra? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua 
casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão 
e justiça; a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem fala-
do" (Gênesis 18.18). 

 Ajudando os filhos. Que linda oração no Salmo 144, 12,15:  
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Vem da Capa 

 

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)  
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 ria."   

 Há que inspirar a fé. O crente em Jesus Cristo entende que a fé é 

para a família inteira, razão porque o policial de Filipos ouviu: "Crê e 
serás salvo, tu e a tua casa" (Atos 16.31), e se o amor é o fundamento 

do casamento e da conseqüente família, dois outros elementos teológi-

cos não podem ser afastados: paz e segurança. O amor traz o senso de 

serviço o prestar atendimento, a fé faz o amor se enraizar em Deus, e a 

esperança baseia-se na fé porque é crer nos bens e bênçãos familiares 

que possuímos em semente; é crer que o outro pode chegar à plenitude 

como ser humano e cristão e trabalhar para isso em amor. 

 É isso. 

Seu Pastor 

Vem da Página 5 

Podemos ser sua família                                          

em Salvador? 

Nossos sentimentos podem mudar, mas Deus não mu-
da.  Nossas mentes podem mudar, mas a mente de Deus, 
não.  Nossa devoção pode vacilar, mas Deus, não. Mes-
mo que estivéssemos sem fé, Ele é fiel, pois Ele não po-
de se trair. Ele é um Deus confiável. E porque Ele é, po-
demos dizer com toda confiança, junto com Salmo 
23:6:  ”Sei que a bondade e a fidelidade me acompanha-
rão todos os dias da minha vida”. 
Que declaração imensa! Olha o tamanho! Bondade e fi-
delidade seguem o Filho de Deus cada dia. Pense nos 
dias que virão: Ele lhe acompanhará, Ele tomará a sua 
mão. Com certeza, bondade e misericórdia me seguirão, 
não em alguns, não a maioria, mas todos os dias da mi-
nha vida!  
Esqueça suas dúvidas! Você não é nenhum candidato 
para insegurança. Você pode confiar em Deus, todos os 
dias da sua vida! 

BONDADE E MISERICÓRDIA   

Max Lucado 

 
 
 

                                      

3 

Vem da Página 2 
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"Sejam os nossos filhos, na sua mocidade,  
como plantas bem desenvolvidas  
e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, 
como as de um palácio.  
Bem-aventurado o povo a quem assim sucede!  
Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor",  

Porque a Bíblia vê os filhos como bênção de Deus. Por isso, há um 

enorme privilégio e maior dever, ainda, em serem os filhos bênçãos, 

luzes, esperança para seus lares e famílias, e, por extensão, para 

sua nação, a "família amplificada". Assim:  

“Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino 
de tua mãe"  (Provérbios 1.8); "Um filho sábio alegra a seu pai; 
mas um filho insensato é a tristeza de sua mãe"  (Provérbios 

10.1);  "O que aflige a seu pai, e faz fugir a sua mãe, é filho que 
envergonha e desonra” (Provérbios 19.26). 

 Essa ajuda se manifesta pela orientação a vencer a crise de 

identidade pela construção do auto-conceito, pelo orgulho de ser 

homem ou de se mulher com as características próprias de seu sexo, 

pelo assumir a identidade como crente em Jesus Cristo. 

 A vencer a crise de fé ensinando-os a orar com regularidade, 

honestidade e perseverança, despertando, assim, a sua sensibilidade 

espiritual. Estabelecendo alvos nos quais esqueçam o passado (como 

Paulo ensinou, "esquecendo-me das coisas que para trás ficam..."), 

e prossigam adiante.   
 O segredo do sucesso e crescimento da família cristã é o pró-

prio Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 5 e 6, Jesus Cristo é o filtro em 

cada relacionamento no lar: entre a esposa e o marido, o marido e 

sua mulher, entre os filhos e os pais, entre os pais e os filhos, entre 

os empregados e os patrões, e entre os patrões e os empregados. 

Família unida é a que desenvolveu o senso de comunhão: a que ama 

a Deus, a que ama a Sua Palavra, a que ama a seus membros indivi-

dualmente. Mesmo a Bíblia fala de pais vivendo na compreensão, no 

amor, na amizade dos filhos, e de filhos se pautando e retornando 

essa compreensão, amor e comunhão:  

 



   
             
 

Carlos Maurício Moreno Santander 
28/05 - Morena Dalva Coelho Costa, 
Carlos Alberto Santos Braga 
29/05 - Kátia Moraes Rigaud. 
 
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, Juthay 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.  
Satos, 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 110% do Orça-
mento do mês de  abril. Bendita fi-
delidade! 

4 Informa-Sião (23/05/2021) 

Ministério Pastoral 
Calendários Provisórios 
Dia 30, Manhã do Discipulado 
 
Junho 
Dia 06, Ceia do Senhor 
Dia 13, Dia do Pastor 
Dia 20, Manhã da Juventude 
Dia 27, Manhã da Comunhão 
 
Pastoral do Discipula-
do 
MCM. - Atividades no Whatsapp. 
 
Pastoral da Proclama-
ção 
Campanha de Missões Mundiais 
2021. 
Tema: “Viva o Poder de Transfor-
mar” 
Divisa: “Porque Deus não nos deu o 
espírito de covardia, mas de poder, 
de amor e de modera-
ção”   (2Timóteo 1.7)  
Alvo: R$ 15 mil. 
 
Ministério da Comu-
nhão 
Aniversariantes da Semana: 
23/05 - Maria Helena Santos, Luci-
mar Santos Martins 
24/05 - Maria José Chaves Reis Ne-
ves, Lívia Silva dos Santos     
25/05- Carlos Jorge Miranda de La-
cerda, Márcia Lima Santos Carvalho, 
Luciana Regina dos Santos   
26/05 - Ênis Bezerra de Brito, Roza-
lia Mendes Figueira Campos, Samuel 
Vieira Filho    
27/05 - Ivani Moreira de Pinho,  
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"E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a 
seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição"  (Malaquias 

4.6).  

 Pedro apóstolo fala da "estrela d'alva ", estrela da manhã, que é Jesus, 

nascendo em nosso coração:  

"E temos ainda mais firme a palavra profética à qual bem fazeis em estar 
atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia 
amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações"  (2Pedro 1.19).  

e diz Malaquias 4.2:  

"Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazen-
do curas nas suas asas; e vós saireis e saltareis como bezerros da estreba-
ria." .  

 Não há alternativa: é Jesus primeiro, pois "buscai primeiro o seu reino e a 
sua justiça, e todas estas coisas vos serào acrescentadas". Esse é o segredo do 

viver cristão individual e da vida cristã na família. Trevas não afastam trevas, 

mas a luz, sim: ódio não espanta ódio, mas o amor, sim, a fonte, porém, da luz, 

do amor, o caminho da vida é Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador. 

 Se for o caso, que haja refeitura do ambiente familiar. A família não se 

compra feita, ela se constrói: uma casa você adquire, mas um lar é construído a 

custa de sacrifício, trabalho, sofrimento, até. Que haja dignidade da pessoa hu-

mana. A criança tem dignidade, pois Cristo disse: "Deixai as crianças e não as 
impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus"  (Mateus 19.14) e 

João registrou, "Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai" . O adolescen-

te e o jovem têm dignidade: "Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o Malig-
no. Eu vos escrevi, jovens porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em 
vós, e já vencestes o Maligno"  (1João 2.14). O adulto tem dignidade: "Pais, eu 
vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio" (1João 2.13). O 

idoso tem suprema dignidade: "Os vossos anciões  terão sonhos”   (Joel 2.28). 

 Pedro apóstolo fala da "estrela d'alva ", estrela da manhã, que é Jesus, 

nascendo em nosso coração: "E temos ainda mais firme a palavra profética à 
qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar 
escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos cora-
ções"  (2Pedro 1.19). E diz Malaquias 4.2:  

"Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazen-
do curas nas suas asas; e vós saireis e saltareis como bezerros da estreba- 
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Vem da Página 3 


