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Reserva
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QUARTA
FEIRA

Elisa
Vasni
Rui Mesquita
Valdir Sarmento
Rui Mesquita / Matias
Antonio Bispo
Abner
Roberto Vagner
José Evert
Nal
João
Ruan
Coro Infantil Sião
Coro El Shadday

PRÓXIMO
DOMINGO
11/10/09
Elisa / Geraldo
Vasni
Rui Mesquita
Valdir Sarmento
Rui Mesquita / Matias
Antonio Bispo
Abner
Frank
Josias
Bruno
João
Ruan

Reyzinho
Joilson / Quésia

Reyzinho
Joilson / Quésia

Daniel Santos
Edson Bottas
João de Deus
Humberto Zacarias
Marcos Valerio

Antônio Moreira
Obédio Gomes
Antônio Almeida

Gilcélia Santos / Raquel de
Oliveira / Marileide Quadros

Lourdes Lopes / Christiane
Sarmento

Dra. Janaína
Dr. Rossi
Floripes

Dr. Hélio
Dra. Carol
Rubenita

Ministério da Adoração
Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor Jovem,
Homens Cantores de Sião, Coro Diakonia, Coro Infantil, Equipes de Louvor, Cursos
Ministério da Proclamação
CB Luís Anselmo, CB Santo Amaro, CB Wagner, FMB Barra, FMB Gamboa de Baixo,
FMB Itaberaba, FMB Lapão, FMB Pedrão, Capelania em Hospitais, Capelania em Casas de
Detenção, Programa “Portas Abertas” (2ª a 6ª, das 9h às 17; Cultos às 12h15 e 16h)
Ministério do Discipulado
Escolas Bíblicas, Grupo de Solteiros com Cristo, Grupos de Crescimento Cristão,
Organizações Missionárias, Encontros com Cristo, Alfabetização de Adultos pelo Método Bíblico,
Simpósios, Congressos, Retiros Espirituais, Vivências, Mãos e Vidas
Ministério da Comunhão
Acampamentos, Caravanas, Ágapes, Esportes, Eventos
Ministério de Serviço
Projeto Sião em Ação
(Assistência Jurídica, Assistência Psicológica e Psicanalítica, Ação Solidária, Cursos)

Fraternidade Cristã (cont.)
PROBLEMAS
Nem todos têm consciência de que correm
soltos e livremente dentro das igrejas certos
problemas que são unicamente de ordem
espiritual e demonstram imediatamente uma
relação desajustada com Deus.
Pessoas com problemas de aspereza, cobiça, vaidade, amargura, ira, cólera, vingança, soberba, presunção, rancor, maledicência, hipocrisia, irritabilidade, intolerância,
inconstância, egoísmo, falsa humildade,
displicência, petulância, malícia, engano,
fingimento, inveja e assemelhados (cf. Pv
20.22a, Gl 5.18ss., Ef 4.31; 1Pe 2.1) buscam uma comunidade de ajuda, de apoio,
de terapia, buscam relações fraternas. Para
estes, a Igreja de Jesus Cristo há de estar
pronta, habilitada, solícita, contrapondo a
cada sentimento negativo um outro de ordem positiva como a afabilidade, a sinceridade, honestidade, desprendimento, prudência, compaixão, veracidade, paciência,
discrição, tolerância, bondade, perdão,
esperança, equanimidade, equilíbrio, serenidade, docilidade e todo o já mencionado
fruto do Espírito (cf. Pv 20.22b; Ef 4.32; Gl
5.22,23). Leon Tolstói, o festejado romancista russo, com muita propriedade exclamou
que "Não se pode ser bom pela metade".
Porém, como bem explicitou Edmund Burke,
um estadista inglês: "Há um limite em que a
tolerância deixa de ser uma virtude", mesmo pelo bem do relacionamento fraternal.
Vezes sem conta, os esforços para boas
relações fraternais são de conciliação ou
reconciliação.
Quando surge a oportunidade de confronto,
verifica-se o acima dito presente de Deus.
Isso pelo fato de ser um estímulo para tirar
o irmão da mediocridade ou para encorajá
-lo a sair de algum extremo.
Porém, quem disse que é fácil confrontar?
Fácil é ser irônico, crítico e cáustico. Confrontar é basicamente ser simples no que se
fala, empático nas atitudes e honesto nas
respostas. Confrontar é seguir o ensino apostólico, "Falai a verdade cada um com o
seu próximo" (Ef 4.25b), pois se confronta
construindo, edificando. No dizer do outras
vezes citado Agostinho, "A verdade é doce
e amarga; quando é doce, perdoa; quando
é amarga, cura".
PHILADELPHIA E AGAPE
O poeta inglês John Donne observou que
"Homem algum é uma ilha inteiramente à
parte; cada homem é uma parcela do continente, uma partícula da terra firme". O
Pág. 3, por favor

“Astros no mundo expondo a palavra da
vida” (Fp 2.15b,16a)
Filiada à Convenção Batista Brasileira
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
04/10/2009
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Domingo
8h45 - Escola Bíblica Dominical;
10h15 - Culto Divino;
Tarde: Grupos de Crescimento Cristão;
18h30 - Culto Divino.
Segunda-Feira
19h30- Encontro de Oração.
Terça-Feira
14h30- Atendimento Pastoral,
15h - Reunião das M.C.A.
Quarta-Feira
18h45 - Escola Bíblica;
19h30 - Culto de Oração.
Quinta-feira
10h - Atendimento Pastoral;
Culto de Intercessão da Família;
19h30 - Núcleo de Apoio à Família.
Sexta-feira
6h30 - Culto Matutino
Página eletrônica:
www.igrejabatistasiao.org.br

Culto Matinal

2
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celular,
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Prelúdio
*Cânticos de Sião
Grupo Doxa
*Oração Invocatória
3 Minutos de Missões Nacionais
Louvor Coral 1. Quando a Tentação
Coro Infantil Sião
2. Um Servo
3. O Mundo Amou
Dedicação dos Bens e Vidas (Participação dos Pequeninos)
Hino 529 CC Vai Buscar
1. Ouço o clamor do bom Pastor pelo deserto abrasador.
Seus cordeirinhos a chamar, mui desejoso de os salvar.
Vai buscar! Vai buscar! Meus cordeirinhos vai buscar!
Vai buscar! Vai buscar! Para que os possa abençoar.
2. Quem não deseja auxiliar seus cordeirinhos a guardar
E encaminhá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz?
3. Pelo deserto a padecer, pelas estradas a morrer,
Seus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar.
*Oração Dedicatória
Louvor 4. Milagres
5. Deus Planejou
6. Tão Grande
Nas Mãos de Deus
Louvor Salmo dos Salmos
Mensagem Bíblica

Coro Infantil Sião

Rosivaldo Egídio
Ana Cristina Fernandes de Paula Santos

Hino 525 CC Vinde, Meninos
1. Vinde, meninos, vinde a Jesus; Ele ganhou-vos, bênçãos na
cruz! Os pequeninos Ele conduz. Oh, vinde ao Salvador!
Que alegria, sem pecado ou mal, reunir-nos todos, afinal,
Juntos na pátria celestial, perto do Salvador!
2. Já, sem demora, a todos convém ir caminhando à glória de além;
Cristo vos chama, quer vosso bem. Oh, vinde ao Salvador!
3. Que ama os meninos, Cristo vos diz, Ele quer dar-nos vida feliz.
Para habitar no lindo país. Oh, vinde ao Salvador!
4. Eis a chamada: “Vinde hoje a mim!” Outro não há que vos ame assim;
Seu é o amor que nunca tem fim. Oh, vinde ao Salvador!
*Bênção
Poslúdio

Pr. Walter Santos Baptista

Culto Vespertino

6

Desligue o
celular, por
favor

Celebração da Ceia do Senhor

Prelúdio
*Cânticos de Sião
*Oração Invocatória
3 Minutos de Missões Nacionais
Louvor Coral Digno é o Cordeiro
Dedicação de Bens e Vidas

Grupo Doxa

Coro El Shadday

Hino 188 CC O Evangelho
1. A nova do evangelho já se fez ouvir aqui: Boas novas tão alegres, elas são pra quem
ouvir:
Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador,
Que nos deu seu Filho amado pra sofrer a nossa dor.

3

Vem da Capa

apóstolo Paulo já mencionara em Romanos 14.7 algo no mesmo teor acrescentando o
fator Jesus Cristo (cf. v. 8), ao dizer, "Nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós
morre para si". Essa expressiva palavra paulina faz-nos concluir que Cristo estabelece a diferença na compreensão da natureza humana, e no relacionamento de amizade, transformando-o em relação fraternal. Não foi assim na comunidade cristã da
cidade de Roma? O capítulo 16 da Carta aos Romanos traz uma colorida lista de
crentes. Nesse rol de membros, havia judeus, gregos e romanos, homens e mulheres,
pessoas da alta classe social, palacianos, libertos e escravos, idosos e jovens. Havia,
até, uma visitante (v.1). Todos receberam do apóstolo Paulo uma palavra de apreciação e gratidão.
Paulo mostra nesse texto como o relacionamento humano, amigo e fraternal é uma
teia delicada e frágil. Pode ser rompida esta teia por algo grave ou, paradoxalmente, por coisas mínimas. Mas essa relação fraterna se fortalece quando alicerçada
na honestidade, na confiança, no respeito, no sacrifício, no querer o bem e no bemquerer!

Seu Pastor

(Continua)

“Santa paz e perdão” são as novas lá dos céus! Santa paz e perdão! É bendito o nosso Deus!
2. A nova do evangelho dá-nos todos a saber que fartura há para todos,
sim, pra quem com fé comer:
Da vida o pão Eu sou; satisfeito ficarás; teus pecados e tua alma lavarei, e paz terás.
3. A nova do evangelho ora vem-nos avisar
Do perigo grande e grave para quem se descuidar.
Salvai-nos desde já; não vos demoreis, então, não vireis os vossos olhos,
oh! fugi da perdição!
4. A nova do evangelho jubiloso som nos é
Pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé.
As novas se vos dão que já veio o Salvador,
Tão bondoso e poderoso, que perdoa ao pecador.
*Oração Dedicatória
*Cânticos de Sião
Nas Mãos de Deus
Mensagem Bíblica
Louvor Venham à Mesa
Celebração da Ceia Memorial: O Pão
Hino 289 CC Ao Pé da Cruz

Grupo Doxa
Pr. Walter Santos Baptista
Coro El Shadday

1. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar, do Calvário monte.
Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio,
E no fim vou descansar, salvo, além do rio.
2. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me; matutina Estrela ali
raios seus mandou-me.
3. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me;
Dela à sombra, Salvador, queiras abrigar-me.
4. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois à terra santa irei, salvo, além do rio.
Ação de Graças
Celebração da Ceia: O Cálice
Hino Alto Preço
Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão;
Quando Jesus derramou Sua Vida Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim, pensava em nós!

Carta de Despedida
Meus amados irmãos,
Engraçado... hoje eu chamo a todos de irmãos com naturalidade, muito prazer e alegria, mas
quando cheguei à igreja e me converti (06/2007), isso me soava estranho e um pouco forçado. No
entanto, com o passar do tempo, comecei a entender o sentido que essa palavra tinha e tem, e já que
somos uma família que temos como Pai, Deus, nosso Senhor, nada mais normal do que nos cumprimentarmos como irmãos.
Foi conhecendo a Deus e a sua Palavra que comecei a entender o verdadeiro sentido da vida, da
comunhão, do perdão, da misericórdia, do amor, da paciência, da tribulação e de tudo mais que Deus
nos ensinou. Hoje, eu não mais tenho momentos alegres e tristes: HOJE EU SOU FELIZ! Sei que
tenho e temos momentos difíceis, só que, mesmo nesses momentos, eu me sinto amparada e forte, pois
sei que tenho por mim um justificador que é perfeito em seu julgamento e fiel em seus cumprimentos.
MEUS irmãos, Deus, nosso Senhor, está me enviando para outra cidade. Não estou triste por ir, mas
estou triste por deixar vocês, a minha família cristã, que veio me acompanhando e acolhendo desde a
minha conversão. Comecei minha vida cristã aqui em Sião, e por mais que esteja indo para outra
congregação, aqui sempre será a minha casa, nunca deixarei de ser membro de Sião, é o que fala meu
coração.
Amo muito vocês! Digo isso, tentando extrair tudo de bom que está em meu coração, e Deus
sabe disso melhor que eu mesma, pois só Ele conhece o profundo do nosso coração.
Espero deixar boas lembranças na memória de todos, se magoei ou feri alguém, me perdoe...
Estamos buscando a perfeição, porém perfeito só nosso Deus. Continuarei com o mesmo número de
telefone e endereço de e-mail, caso queiram se comunicar comigo.
Não pretendia citar nomes para não correr o risco de me esquecer de alguém. Sei que somos
todos irmãos, mas a convivência sempre acaba sendo maior com um determinado grupo de pessoas,
com as quais construímos um elo mais forte, por isso, quero agradecer muito a alguns irmãos que
estiveram ao meu lado em todos os momentos em que precisei. Muito obrigada dona Hadla, Maria,
Pati, Luís e Tai. Vocês realmente cumpriram a palavra que diz: “suportai-vos uns aos outros”. Que
todo o carinho, cuidado e atenção que vocês tiveram comigo possa ser revertido para vocês sob forma
de bênçãos espirituais. Amo vocês. Tem mais duas pessoas das quais não poderia deixar de falar,
meus Pastores: Walter e Joás, bênçãos em nossas vidas, sempre atenciosos e carinhosos comigo e com
todas as suas ovelhas, que Deus continue aperfeiçoando seus conhecimentos, dando a cada um muita
saúde, força e longos dias de vida, pois infelizmente não está fácil encontrar verdadeiros pastores, amo
vocês. Com carinho,

Camila Pereira França

Informa-Sião
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Pastoral

Discipulado

Nosso púlpito - Ocupa o púlpito neste
Dia da Criança antecipado, a Profª
Ana Cristina Fernandes de Paula Santos. Pedagoga de formação, trabalha
na Secretaria de Educação do nosso
estado, e está ligada à Aliança PróEvangelização das Crianças (APEC). A
APEC-Brasil é o braço nacional da organização Child Evangelism Fellowship,
fundada em 1937 nos Estados Unidos,
e no Brasil em 1941.
Ecos da Assembléia do dia 27/09 Foram recebidos no seio da nossa Família de Fé os seguintes irmãos: por
Profissão de Fé (aguardando batismo):
Antônia Sônia Nascimento Gonçalo da
Silva, Cláudia Joana Nascimento Gonçalo da Silva, Danúzia Andrade, Regina
Santos da Silva, Antônio Oliveira Santana, Luciano Machado de Almeida; por
Transferência: Thaína de Sousa Martins.
Todos são muito bem-vindos!
Ceia Memorial - Ocorrerá hoje à noite. O Pastor solicita a presença dos
Diáconos convocados, às 18h15, no
Gabinete Pastoral, para instruções e
oração.

Discipulado
Novo Trimestre! Nova Literatura! Esperamos que todos os alunos da EBD
e participantes das Organizações
Missionárias e Grupos de Crescimento
Cristão, aproveitem e desfrutem dos
estudos e programações contidas em
suas revistas carinhosamente presenteadas por nossa igreja.

(prwalter@igrejabatistasiao.org.br)

Adoração

Você faz parte de grupos ou equipes
do Ministério de Adoração? Venha
participar da Vivência musical no dia
28/11/2009. Para isso basta se inscrever (procurar Elisa). Tema: O Cultivo
da Fidelidade por Meio da Música.

Proclamação

(proclamacao@igrejabatistasiao.org.br)

Missões Nacionais – Vamos participar desta Campanha para podermos
avançar em todo o país. Investir em
Missões é investir em Vidas. Do alvo de
20 mil, já alcançamos R$ 797,00.
Em viagem - O Sem. Gilson Santos
encontra-se neste fim de semana na
Igreja Batista Sião em Mutuípe.
O Pr. José Barbosa e sua esposa, a
irmã Nilze, comunicam à Igreja que
estarão trabalhando na Tenda da Esperança no Pará, no período dos dias
02 a 15 de outubro. Pedem as orações dos irmãos.

(arietebaptista@gmail.com)

Aos Pais
Cooperem com os professores das
classes infantis e pré-adolescentes no
preparo e estudo das lições de cada
domingo. É muito importante para os
seus filhos e professores. Procurem
conhecer e ajudar de perto aqueles
que todos os domingos têm a tarefa
sublime de transmitir os ensinamentos
bíblicos às nossas crianças. Oremos
por essa equipe tão dedicada e destemida no desempenho de sua função.
Ministério Mãos e Vidas
1º Congresso de Evangelismo Despertai. Acontecerá nos dias 31de outubro
a 02 de novembro. Contamos com a
participação e orações dos irmãos.

Comunhão

(ioash@hotmail.com)

Aniversariantes da Semana
04/10 - Adalberto Santos e Santos,
Carlos Antônio Conceição Ferreira,
Edenelza Silva de Santana, Lêda Alves da Silva,
06/10 - Cássia Moraes, Rubenita
Santana de Novaes, Diana Santos de
Oliveira, Jocivânia Pinto de Santana
07/10 - Regina Brito Ferreira, Amantina Figueiredo Galvão, Heronita Oliveira Souza, Walter Fernando de Lima Carneiro,
08/10 - Lessi de Carvalho Cupolo,
Valmira Costa Sales
09/10 - Jandira Ferreira dos Santos
Oliveira, Ezinete Amorim de Menezes,
Gisele Barbosa Alves, Marco Aurélio
Grana de Oliveira, Lara Muniz da
Costa Machado Andrade
10/10 - Irene Soares Alves Rabello,
Luciano Roberto Gomes da Silva, Bruno Costa Andrade.

Às 18h30, Celebração da Ceia Memorial

