
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 Bíbli-

co, 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) 

 
 

HOJE 
25/10/09 

QUARTA 
FEIRA 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

01/11/09 

REGENTE CONGREGACIONAL 
PIANO 
VIOLINO 
TROMPETE 
SAX ALTO 
CLARINETA 
FLAUTA 
BAIXO 
VIOLÃO 
BATERIA 
TECLADO 
TROMBONE  
CORAL / CONJUNTO 
SOLO     M 
SOLO     N 
SOM 
DATASHOW 
LIBRAS - INTÉRPRETES 

Elisa 
 Poliana 

  Rui Mesquita 
   Valdir Sarmento 

  Rui Mesquita / Matias 
Antonio Bispo 

Abner 
Frank 
Josias 
Bruno 
 João 
  Ruan 

El Shadday 
 

     Reyzinho 
     Joilson / Quésia 

 Elisa 
  Vasni 

  Rui Mesquita 
   Valdir Sarmento 

  Rui Mesquita / Matias 
Antonio Bispo 

Abner 
Roberto Vagner 

José Evert 
Nal 

 João 
  Ruan 

 
 

     Reyzinho 
Joilson / Quésia 

 
 
PLANTONISTAS   (Sasar) 

Ângelo de Souza 
João Pinheiro 
José Antônio 

Vivaldo Pereira 

 Daniel Santos 
Edson Bottas 
João de Deus 

Humberto Zacarias 
Marcos Valerio 

RECEPÇÃO 
Manhã 
Noite 

Lúcia Silva / Ninfa Batista  Gilcélia Santos / Raquel de 
Oliveira / Marileide Qua-
dros 

MÉDICO Plantão 
Reserva 
Enfermagem 

Dra. Carol 
Dr. Silveira 

Adilia 

 Dr. Silveira    
Dr. Hélio 

Airesnede 
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PRIORIDADES (cont.) 

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  

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 
 

 
            

Pág. 3, por favor 

 
regem as prioridades. Este é o primeiro: 
 
 
1º Princípio: Busque sabedoria para tomar 
decisões práticas 
 
Vamos apelar para os versos 15 e 16 de 
Efésios 5:  “Portanto, vede prudentemente 
como andais, não como néscios, e sim como 
sábios, remindo o tempo, porque os  
dias são maus.” 
 
Na sua milenar sabedoria, os judeus afir-
mam que o “Tripé do Sucesso” é inteligên-
cia, conhecimento e sabedoria. 
 
Imaginemos a construção de uma casa (Pv 
24.3,4): “com a sabedoria edifica-se a 
casa, e com a inteligência ela se firma; pelo 
conhecimento se encherão as câmaras de 
toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis.” 
 
Para a construção, vamos precisar de: Inteli-
gência = habilidade de pensar; Conheci-
mento = informação adquirida; Sabedoria  
= habilidade de aplicar ao conhecimento a 
situações práticas. Um não despreza o ou-
tro, pois quem não é sábio violenta sua 
própria existência, sua mente, sua alma. 
 
O líder cristão recebe uma ajuda extra: a 
do Espírito Santo, como ensinam, respectiva-
mente, João 14.26; 16.13 e Romanos 8.14:  
 
“o Consolador, o Espírito Santo, a quem o 
Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará 
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo 
o que vos tenho dito”;  
 
“Quando vier, porém, o Espírito da verda-
de, ele vos guiará a toda a verdade”...;  
 
“Todos os que são guiados pelo Espírito de 
Deus são filhos de Deus”. 
 
Na verdade, pelo menos três dons do Espíri-
to nos são dispensados: Sabedoria (Pv 2.6), 
Conselho (Pv 12.15; Rm 15.14; Cl 3.16). Foi 
bem lembrado que o conselho é filho da 
sabedoria. E Discernimento  (1Co 2.15; 
Fp1.9,10; Hb 5.14). 
 
É esse auxílio extra que traz elementos 
para um casamento equilibrado:  
o respeito mútuo, a tolerância, a cumplicida-
de, as convicções profundas e a maturidade 
emocional. 
 

 

Dizíamos no domingo passado 
que oito são os princípios que 

“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 



  
  Prelúdio 
*Cânticos de Sião                                                         Grupo B’nei Tsion 
*Oração Invocatória 
  3 Minutos de Missões Nacionais 
  Louvor Coral   Salmo 19                                               Coro El Shadday    
  Dedicação dos Bens e Vidas (Participação da Juventude) 

*Oração Dedicatória 
  Nas Mãos de Deus    
  Louvor Coral   Vim Para Adorar-Te                                 Coro El Shadday                        
  Mensagem Bíblica                                          Pr. Walter Santos Baptista 

Os Caminhos do Senhor São Retos 

*Bênção 
 Poslúdio 

2 Culto Matinal  Desligue o 
celular,  

por favor 

Hino  396 CC  Cegueira e Vista 
 

1. Oh, tão cego eu andei, e perdido  vaguei, longe, longe do meu Salvador; 
Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. 

 
Foi na cruz, foi na cruz  onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus; 

Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. 
 

2. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus; 
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis  

ao Senhor que por mim morreu na cruz. 
 

3. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei; 
Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. 

 
4. Oh, que grande prazer inundou o meu ser,  

conhecendo esse tão grande amor, 
que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador! 

Hino 42 CC  Realização 
 

1.  Jesus, agora, sim, eu sei, quão grande é teu amor; 
Pois salvação em Ti achei, aceita o meu louvor. 

 
És Tu, Jesus, meu Salvador; por Ti eu tenho paz; 

Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me dás. 
 

2.  Jamais descanso conheci, inútil sempre sou; 
Mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. 

 
3.  Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador; 

Pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. 
 

4.  Louvor, louvor a Ti darei, ó Cristo, meu Senhor; 
Profeta, Sacerdote e Rei; do mundo o Salvador. 
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Calendário 2010 – Solicitamos dos diversos Ministérios e Departamentos 
afins seus planejamentos para o próximo ano. Visa esta medida a preparar 
o Calendário Geral da Igreja. 
 
Comissão de Finanças - Solicita aos responsáveis pelos Departamentos en-
viar com urgência suas propostas para o orçamento de 2010. 
 
Jardim  de  Oração - Mais um encontro com Deus nesta sexta-feira, dia 
30/10, às 15 horas. Tema: “Como Orar com Fé” na palavra do irmão André 
Luiz Costa de Souza.  Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 361, apt. 101, 
Térreo, Edf. Garcia D’Ávila, Garcia, Tel. (24h): 3329-6927. Estaremos  
comemorando o aniversário de Marly Mesquita. Compareça!  
 
Vivência Musical - Você faz parte de grupos ou equipes do Ministério de 
Adoração? Venha participar da Vivência Musical no dia 28 de novembro. 
Inscrições com Elisa até o dia 30 de outubro. Tema: O Cultivo da Fidelida-
de por Meio da Música. 
 
ECO (Estudo, Comunhão e Oração) - Aos jovens, principalmente! Façam  
já a sua inscrição.  

Pr. Walter Santos Baptista 
prwalter@igrejabatistasiao.org.br  

3ª (14h30 - 17h30);   
5ª (9h30 - 11h30) 

MM. Maria Elisa Martinez Alves 
elisa_igreja@yahoo.com.br 

3ª a 6ª (14h - 19h) 

Sem. Gilson Silva  dos Santos 
proclamacao@igrejabatistasiao.org.br 

3ª a 6ª (9h - 12h; 14h - 17h) 

Profa. Ariete Martins Rodrigues  
Baptista 

arietebaptista@gmail.com (provisório) 

3ª (14h30 - 17h30);  
4ª (9h30 - 11h30) 

Pr. Joás de Souza Menezes 
ioash@hotmail.com (provisório) 

2ª (14h -  20h);  4ª  (18h - 21h)  

Tesouraria 
 

2ª (14h - 18h); 3ª a 6ª (8h - 12h;  14 - 18h) 

Hoje Domingo vindouro 

Alfredo, Joilson, Emília, Ozias, 
 Terezinha, Ariete, Ivone,  
Elizeu, Everaldo, Vivaldo 

Assessoria Pastoral:  Alfredo 

Orlando, Hamilton, José Antônio, 
Neilson, Sérgio, Dorinha, Teixeira,  

Helena, Aydil, Noeme 
Assessoria Pastoral:  Teixeira 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO STAFF 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

“...coisas novas e velhas...”  (Mt 13.52) 

Segunda-feira    18h30 às 19h30 
Terça-feira         18h  às 19h 

Quarta-feira       17h30 às 18h30 
  

Quinta-feira       18h às 19h  
Sexta-feira         18h30 às 19h30 

Sábado              16h às 17h 
  

Igreja Batista Sião, contemporânea sem perder a tradição 



   

Buscando Vida e Santidade 

Abra a sua Bíblia e leia o texto da Segunda Carta de Pedro 1.1-21. É o 
nosso texto básico.  

Algumas vezes é necessário sermos lembrados de coisas que já sabemos. 
O apóstolo Pedro reconheceu este fato e escreveu sua segunda epístola 
com este propósito em mente (1:12-15). Referindo-se ao seu corpo como 
"um tabernáculo," uma morada temporária, ele previu sua morte próxima e 
desejou lembrar seus leitores da necessidade do crescimento espiritual. 
 
Pedro começa sua segunda epístola observando o glorioso privilégio que 
foi dado aos cristãos. Através das preciosas promessas que Deus tem nos 
feito, podemos tornar-nos participantes da divina natureza, no sentido em 
que podemos ser santos como ele é santo, livres da corrupção do pecado 
(1:4). Deus chama os homens através do evangelho para participarem de 
sua própria glória e virtude (1:3; 2 Tessalonicenses 2:13-15). Através deste 
poder divino e nosso entendimento de sua revelação, Deus providenciou 
tudo o que o homem precisa para sua vida espiritual e santidade (1:3). O 
comentário de Pedro se harmoniza bem com a promessa de Jesus aos 
seus apóstolos que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade (João 
16:13). 
 
Em vista das providências que Deus tem tomado para abençoar-nos espiri-
tualmente, qual deveria ser nossa resposta? Pedro observa que precisa-
mos empenhar-nos com diligência para crescer em caráter, mencionando 
sete qualidades que devemos acrescentar a nossa fé (1:5-7). Se acrescen-
tarmos estas qualidades, não seremos infrutíferos e poderemos confirmar 
nosso chamado e eleição por Deus (1:8,10). Por tal crescimento espiritual, 
podemos estar seguros de nossa entrada no próprio céu (1:11). O cristão 
que não se aplica em desenvolver estas qualidades é espiritualmente ce-
go, tendo esquecido o quanto Deus já tem feito por ele no perdão dos seus 
pecados (1:9). 
 
Pedro afirma que seu ensinamento a respeito do poder e da vinda do Se-
nhor não derivou de fábulas que ele havia inventado, mas que era testemu-
nha ocular da majestade de Cristo (1:16). Ele tinha em mente a ocasião 
quando Jesus foi transfigurado, um acontecimento ao qual ele esteve pre-
sente para testemunhar a glória do Senhor (1:17; Mateus l7:1-8). Em a-
créscimo ao testemunho ocular dos apóstolos, as profecias do Velho Tes-
tamento também afirmaram a glória e o poder do Senhor. Estas profecias 
não se originaram da vontade humana, antes os profetas falaram como 
foram movidos pelo Espírito Santo (1:19-21). 
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Contribuído 
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Aliás, o maior obstáculo para o aprofundamento das relações conjugais e familiares 
é precisamente a imaturidade emocional, que não dá suporte às tempestades da 
vida.  
 
O amor tem sido conceituado como as estações do ano. Tem primavera que é a lua-
de-mel; o verão, ou seja, a sua plenitude; o outono, seu desencanto e declínio; e o 
inverno, quando aflora o ressentimento e a amargura.  
 
 
No entanto, a Sabedoria é exercida quando há reação demorada (quantas vezes se 
tem que ser cego, surdo e mudo...) e espírito conciliador.  
 
Com certeza, muito erro vem das reações sob impulso. Não ensina Tiago que “cada 
um deve estar sempre pronto para ouvir; mas não deve precipitar-se no falar, nem 
irritar-ser com facilidade. Pois quem se irrita não faz a vontade de Deus.” (Tg 
1.19,20 BSPC).  
 
Suas vantagens são: Postura de não-precipitação (Pv 14.6); Busca de conselho (Pv 
11.14; 15.22; 24.26); Auto-avaliação e aprendizagem com os próprios erros (Pv 
14.8). 
 
O bom senso conduz-nos com facilidade a Deus e a fazer a Sua vontade. 
 
(Continua)  
 Seu Pastor 

Vem da Capa 

MISSÕES NACIONAIS – PAM Brasil 
 
O PAM Brasil significa  Parceria de Ação Missionária para ganhar o Brasil para Cris-
to. É um meio pelo qual igrejas, grupos, empresas e pessoas físicas (adultos, jovens ou 
crianças, uma  família...) podem sustentar, ou ajudar a sustentar, um ou mais missioná-
rios em todo o Brasil com suas orações, ofertas e apoio.  Esse trabalho em parceria 
funciona como uma empresa com vários sócios ou  parceiros. Como a Igreja em Filipos 
fez com o missionário Paulo (Fp 4.14,15: “Fizeste bem, associando-vos na minha tribu-
lação. E sabeis também vós, ó filipenses, que, no início do evangelho,. Quando parti da 
Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão uni-
camente vós outros”). Nesse texto o verbo associar pode ser substituído por fazer par-
ceria. É, portanto, uma associação abençoadora tanto para quem sustenta quanto para 
quem vai. Pra se tornar um parceiro na ação missionária no Brasil é só ligar para    
3328-8100, Convenção Batista Baiana, Setor de Missões. É tempo de avançar! Por 
amor aos brasileiros.  
                                                                                   (Resumido da Revista PAM  Brasil) 

ATENÇÃO! 
  

Em virtude do chamado “Dia do Orgulho Gay”  
a ser realizado no Campo Grande  

neste domingo,  
Não haverá reuniões à tarde nem o Culto Divino à noite.  



 
  

4 Informa-Sião (25-10-2009) 
Pastoral 
(prwalter@igrejabatistasiao.org.br)      
Batismos - Foram imersos nas águas 
no domingo passado (18/10/09) os 
seguintes irmãos:  Antônia Sônia Nasci-
mento Gonçalo da Silva, Cláudia Joana 
Nascimento Gonçalo da Silva, Danúzia 
Azevedo, Elivoleide Santana de Menezes, 
Lúcia Rodrigues dos Santos Neves, Nívia 
Chillene Ferreira Santos Belmonte, Regina 
Santos da Silva, Karine Rocha de Miranda, 
Alice Macedo dos Anjos, Thaís Leal Pinto 
de Jesus, Antonio Oliveira Santana, Ber-
nardo Santos da Cruz, Emanuel Carmo do 
Espírito Santo, Gemerson Santana de Sou-
za, João Adailton da Silva,  Luciano Ma-
chado de Almeida, Manuel Hermógenes 
Neves Neto.  Todos são muito bem-vindos 
à Família Sião! 
 
Adoração 
Teoria Musical - Coristas, solistas, instru-
mentistas, componentes de grupos de lou-
vor têm ótima oportunidade para uma 
reciclagem na sua igreja às quintas-
feiras. Venha aprender a arte da Teoria 
Musical para melhor louvar e engrande-
cer o nome do Senhor.  Inscrições na Te-
souraria da Igreja. 
 
Proclamação  
(proclamacao@igrejabatistasiao.org.br) 
Missões Nacionais - Por ti darei  minha 
vida. Que a nossa vida seja uma vida de 
entrega ao Senhor de Missões para po-
dermos espalhar por todo o nosso pais o 
Evangelho da Graça de Deus. Invista em 
Missões, pois o retorno é eterno!  
 
Do nosso alvo de R$ 20 mil já alcança-
mos a quantia de R$ 5.999,15 (29,9%) 
Restando-nos R$ 14.000,85 (70,1%). 
 
Congregação em Santo Amaro – Neste 
fim de Semana estamos comemorando o 
aniversário desta congregação. Ontem 
tivemos o Pr. Joás Menezes pregando e 
celebrando a Ceia do Senhor. Hoje, o 
Sem. Gilson Santos viajou  com alguns dos 
nossos jovens. Oremos por seu retorno 
após o culto da noite 
 
Coloque sua oferta no gazofilácio iden-
tificando a campanha, Missões Nacionais, 
e a Classe que o irmão faz parte. 
 
Ceia dos Carentes 2009 - Convidamos os 
irmãos a participarem da Ceia dos Ca-
rentes. A nossa igreja contribuirá mais 
uma vez com a segurança do evento. In-
forme-se com Ir. Paulo de Tarso. 
 

Discipulado 
(arietebaptista@gmail.com)                                        
Ministério Mãos e Vidas  
1º Congresso de Evangelismo Despertai. 
Acontecerá nos dias 31de outubro a 02 
de novembro. Contamos com a partici-
pação e orações dos irmãos. 
 
Surpresa - A agradável surpresa do Mi-
nistério da Família do dia 8 de novem-
bro, depende da sua presença. Será um 
almoço com pratos variados para aten-
der a todos os gostos. O objetivo será   
alcançar almas para o Senhor no próxi-
mo Encontro de Casais com Cristo. 
 
Comunhão 
(ioash@hotmail.com) 
Aniversariantes da Semana 
25/10 - Daniel Joau Perez Keller, Fran-
cis Pinheiro 
26/10 - Orlando Rodrigues Pereira 
27/10 - Izabel Oliveira Pereira, Josélia 
Fraga Farias, Doralice Xavier Bina, Itana 
Naiara Costa Ribeiro,  
28/10 - Sérgio Luiz Mendonça da Silva, 
Isaque Nelson B. Gonçalves, Társis Caja-
do Chaves da Silva, Paulo Fernando Mo-
rais Souza 
29/10 - Edinalva Calazans da Silva 
Cerqueira, Crissia Cirlene Santos Silvei-
ra, Silvia Ribeiro Santos, Gilson Macha-
do Alves,  
30/10 -  João José Duarte Filho, Filinto 
Sobrinho Evangelista 
31/10 -  Maristela Silva, Telma Araújo 
Pimentel. 
 
Oremos por: Abel Hermida, Abigail 
Coppens, Adelaide da Silva, Adília do 
C. Guimarães, Alcione Nunes, Alex  Cos-
ta e família, Almerinda  dos Santos, A-
mantina e  Gilna Galvão, Ana Rita, Ana 
Almeida, Antonia Sonia  e  Cláudia  Joa-
na Nascimento, Antônio Ailton Oliveira  
(filho  da irmã  Tieta),  Antônio C. de 
Menezes, Áurea Pereira, Carlos Cézar 
Santos Rios, César  de Andrade, Cláudia 
Maria, Celeste Maria e Dermeval Figuei-
redo, Deocleciano Ferreira (IB Filadél-
fia), Dilson Rocha Oliveira,  Ednaldo Ro-
drigues,  Elvira e  Guiomar,  Elda Souza, 
Elza Ferreira, Emerita dos Santos, Enedi-
na Batista, Enedina Lisboa, Eunice Maria 
da Hora, Eunice de Oliveira Santos (tia 
do Pr. Walter Baptista), Fabio Souza da 
Mata, Fabrício Romau, Georgêta Carva-
lho (mãe de Neuza Passos), Flordenice 
Marambaia, Germana Santos, Getúlio 
Nogueira, Glady Veloso, Graça  Monte-
negro,  Haydée  Batista, Helvia  Braga,  
Iraci  Menezes, Isabel Pereira, Israel  
Rebouças, Ivanilson e Vanúsia (filhos de  

 5 
Ivanildes Soares),  Jean  Andrade da 
Silva,  Jefferson Alves, Joanita Peixoto,  
João  de Oliveira Filho, João Santa Inês,  
Pr. João  Ferreira, Dc. José Pereira  (IB  
Dois  de  Julho),  Jorge  M.  Nunes,  Dc.  
José Coelho, Josias Luiz  Correia,  Laura 
A. da Silva, Laura Marins P. Coelho, 
Lázaro M. Oliveira, Lílian Moreno e 
família, Manuel Rodrigues, Magnólia B. 
Paracampos,  Manoel Pinto da Silva  
(pai  de Nilzabete), Manoel Gonçalves 
da Silva (tio do Sem. Gilson  Santos),  
Maria  de  Lourdes Paes,  Maria Rosa 
dos   Santos,  Maria  José  Borges,  Ma-
ria Lúcia de Santana e Bonfim de  San-
tana,  Mirian da Hora, Otávio B. Sole-
dade, Palmiro Hermida, Pedro Henrique  
Campos, Priscila  C.  Muniz,  Priscila  
Isabel  M.  Dantas,  Ricardo S. Souza, 
Tiago R. de Oliveira, Tamires  (Silvana, 
sua mãe;  Rosele,  sua tia: em Pedrão,  
BA), Valmira Sales,  Vivaldete  Reis,  
William  Bernardo C. Cruz, Yara A. 
Figueira.  
 
 Administração                                                                                                                  
Calendário de Outubro 
Dias 30 a 01/11 - Congresso dos Diáco-
nos Batistas da Bahia (Vitória da Con-
quista) 
Dias 31 a 02/11 - Congresso Evangelís-
tico para Surdos 
 
Calendário de Novembro 
Dia 01 - Ceia do Senhor (manhã) 

Dia 08 - Dia de Educação Ministerial 
(visita de alunos do Seminário Batista, 
pela manhã) 
Dia 10 -  Jubileu de Porcelana (20 anos 
de pastorado do Pr. Walter Baptista)  
Dias 21 e 22 - Celebrações do Dia do 
Diácono 
Dia 22 - Café Missionário (8h) 
Dia 27 - Culto de Ação de Graças dos 
formandos do Seminário Teológico Batis-
ta do Nordeste em Salvador, STBNe (IB 
Sinai, Barbalho) 
Dia 28 - Vivência Musical (Ministério de 
Adoração).  
Dia 29 - Assembléia Regular (9h) 
Culto Cantado (manhã) 
 
 
Calendário de Dezembro 
Dia 05 - Colação de Grau dos forman-
dos do STBNe (IB Sinai) 
Dia 06 - Celebração da Ceia do Senhor 
(noite) 
Dia 13 - Audição Natalina do Coro 
Infantil (manhã) 
Dia 20 - Audição Natalina do Louvor 
Jovem (noite) 
Dia 25 - Culto de Natal 
Dia 31 - Culto de Recepção de 2010.  
                                     
 
Programa Orçamentário  
Os filhos de Sião já levantaram para o 
sustento da Causa em outubro 79,33% 
até o domingo 18. Deus abençoe a to-
dos.  

Paciência 
A paciência abrange o "esperar". As crianças aprendem a ter paciência, quando esperam para 
abrir seus presentes na época do Natal, pois há algo de bom pelo qual esperar. Mas quando 
somos obrigados a esperar à toa, como, por exemplo, no meio do trânsito, ficamos impacientes. 
"Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha..." Tiago 5:7 
 
Tiago aconselha os seus amigos a terem paciência em meio ao sofrimento. Na época em que 
escreveu sua carta, os gregos consideravam a paciência uma grande virtude. Mas, para eles, 
paciência significava agüentar as dificuldades da vida sem reclamar. Não esperavam por nada, 
simplesmente atravessavam a vida mantendo as aparências. 
 
A paciência cristã é bem diferente. A verdadeira paciência mantém os cristãos em pé durante o 
sofrimento, dando-lhes esperança e alegria verdadeiras. A paciência vem da promessa de que 
Deus vai nos dar dias melhores e vai nos ajudar a aguardá-los, mantendo-nos ligados a Ele, 
mesmo quando não conseguimos vê-lo. 
 
Um amigo costumava dizer que "metade da vida a gente espera" e, muitas vezes, em tempos de 
angústia e sofrimento. Graças a Deus não nos desesperamos, pois sabemos que esperamos algo 
bem melhor! Paciência não é agüentar firme, suportar a demora, mas aguardar com alegria, 
sabendo que algo bom virá. 
 

Contribuído 

http://versicome.blogspot.com/2009/03/paciencia.html�


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) 

 
 

HOJE 
04/10/09 

QUARTA 
FEIRA 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

11/10/09 

REGENTE CONGREGACIONAL 
PIANO 
VIOLINO 
TROMPETE 
SAX ALTO 
CLARINETA 
FLAUTA 
BAIXO 
VIOLÃO 
BATERIA 
TECLADO 
TROMBONE  
CORAL / CONJUNTO 
SOLO     M 
SOLO     N 
SOM 
DATASHOW 
LIBRAS - INTÉRPRETES 

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 

 
     Reyzinho 

     Joilson / Quésia 

 Elisa / Geraldo 
 Vasni 

  Rui Mesquita 
   Valdir Sarmento 

  Rui Mesquita / Matias 
Antonio Bispo 

Abner 
Frank 
Josias 
Bruno 
 João 
  Ruan 

 
 
 

     Reyzinho 
     Joilson / Quésia 

 
 
PLANTONISTAS   (Sasar) 

Daniel Santos 
Edson Bottas 
João de Deus 

Humberto Zacarias 
Marcos Valerio 

 Antônio Moreira 
Obédio Gomes 

Antônio Almeida 

RECEPÇÃO 
Manhã 
Noite 

Gilcélia Santos / Raquel de 
Oliveira / Marileide Qua-

dros 

 Lourdes Lopes / Christiane 
Sarmento     

MÉDICO Plantão 
Reserva 
Enfermagem 

Dra. Janaína 
Dr. Rossi 
Floripes 

 Dr. Hélio  
Dra. Carol 
Rubenita 

04/10/2009   Nº 39/09   

“Astros no mundo expondo a palavra da 
vida”   (Fp 2.15b,16a) 

Filiada à Convenção Batista Brasileira 

Fraternidade Cristã (cont.) 

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  

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 
 
 

 
            

Pág. 3, por favor 

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, cobi-
ça, vaidade, amargura, ira, cólera, vingan-
ça, soberba, presunção, rancor, maledicên-
cia, 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) bus-
cam 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 or-
dem positiva como a afabilidade, a sinceri-
dade, honestidade, desprendimento, pru-
dência, compaixão, veracidade, paciência, 
discrição, tolerância, bondade, perdão, 
esperança, equanimidade, equilíbrio, sere-
nidade, docilidade e todo o já mencionado 
fruto do Espírito (cf. Pv 20.22b; Ef 4.32; Gl 
5.22,23). Leon Tolstói, o festejado romancis-
ta 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", mes-
mo 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. Con-
frontar é basicamente ser simples no que se 
fala, empático nas atitudes e honesto nas 
respostas. Confrontar é seguir o ensino a-
postólico, "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 conti-
nente, uma partícula da terra firme". O  

PROBLEMAS 



  
  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) 

*Oração Dedicatória 
  Louvor   4. Milagres                                                     Coro Infantil Sião 
              5. Deus Planejou 
              6. Tão Grande 
  Nas Mãos de Deus                                                                                                           

Louvor   Salmo dos Salmos                                             Rosivaldo Egídio                               
  Mensagem Bíblica                       Ana Cristina Fernandes de Paula Santos 

  *Bênção                                                        Pr. Walter Santos Baptista          
   Poslúdio 

2 Culto Matinal  Desligue o 
celular,  

por favor 

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! 

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.  



   
 

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

*Oração Dedicatória                                                                                                                                            
*Cânticos de Sião                                                                                     Grupo Doxa 
  Nas Mãos de Deus 
  Mensagem Bíblica                                                              Pr. Walter Santos Baptista 
  Louvor   Venham à Mesa                                                                    Coro El Shadday 
  Celebração da Ceia Memorial: O Pão   

Ação de Graças  
Celebração da Ceia: O Cálice 

6  Desligue o 
celular, por 

favor 

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. 

 
“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. 

Hino 289 CC  Ao Pé da Cruz  
 

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. 

Culto Vespertino 
Celebração da Ceia do Senhor 

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! 

3 
 
 

 
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 estabele-
ce a diferença na compreensão da natureza humana, e no relacionamento de amiza-
de, 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 apreci-
ação 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, paradoxal-
mente, 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 bem-
querer! 
 
(Continua) Seu Pastor 

Vem da Capa 

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 cumpri-
mentarmos 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 

Carta de Despedida 



 
  

4 Informa-Sião (04-10-2009) 

Pastoral 
(prwalter@igrejabatistasiao.org.br)      
Nosso púlpito - Ocupa o púlpito neste 
Dia da Criança antecipado, a Profª  
Ana Cristina Fernandes de Paula San-
tos. Pedagoga de formação, trabalha 
na Secretaria de Educação do nosso 
estado, e está ligada à Aliança Pró-
Evangelização das Crianças (APEC). A 
APEC-Brasil é o braço nacional da or-
ganização 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 Fa-
mília de Fé os seguintes irmãos: por 
Profissão de Fé (aguardando batismo): 
Antônia Sônia Nascimento Gonçalo da 
Silva, Cláudia Joana Nascimento Gon-
çalo da Silva, Danúzia Andrade, Regina 
Santos da Silva, Antônio Oliveira San-
tana, Luciano Machado de Almeida; por 
Transferência: Thaína de Sousa Martins. 
Todos são muito bem-vindos! 
 
Ceia Memorial - Ocorrerá hoje à noi-
te. O Pastor solicita a presença dos 
Diáconos convocados, às 18h15, no 
Gabinete Pastoral, para instruções e 
oração.  
 
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 ins-
crever (procurar Elisa). Tema: O Cultivo 
da Fidelidade por Meio da Música. 
 
Proclamação  
(proclamacao@igrejabatistasiao.org.br) 
Missões Nacionais – Vamos partici-
par 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 Es-
perança no Pará, no período dos dias 
02 a 15 de outubro. Pedem as ora-
ções dos irmãos. 

Discipulado 
(arietebaptista@gmail.com)                                        
Discipulado  
Novo Trimestre! Nova Literatura! Es-
peramos 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 presente-
adas por nossa igreja. 
  
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 des-
temida no desempenho de sua função. 

Ministério Mãos e Vidas  
1º Congresso de Evangelismo Desper-
tai. 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 Al-
ves da Silva,   
06/10 - Cássia Moraes,  Rubenita 
Santana de Novaes, Diana Santos de 
Oliveira, Jocivânia Pinto de Santana 
07/10 -  Regina Brito Ferreira, Aman- 
tina Figueiredo Galvão, Heronita Oli-
veira Souza, Walter Fernando de Li-
ma 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, Bru-
no Costa Andrade. 

Às 18h30, Celebração da Ceia Memorial 
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