
Ministério da Adoração
Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor Jovem,

Homens Cantores de Sião, Coro Diakonia, Coro Infanto-Juvenil Perfeito Louvor, 
 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, Jornada de Oração

Ministério de Serviço 
Projeto Sião em Ação 

(Assistência Jurídica, Assistência Psicológica e Psicanalítica, Ação Solidária, Cursos)

HOJE
16/01/11

QUARTA 
FEIRA

DOMINGO
23/01/11

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

Elisa 
 Poliana

Valdir Sarmento
Matias

Antonio Bispo
Frank / Roberto

Frank
Raul
João

  Ruan /Agnaldo
MCA

Reyzinho
           Joilson / Quesia

Geraldo
 Vasni

Valdir Sarmento
Matias

Antonio Bispo
Roberto Vagner/ Frank
José Evert / Jaudicéia 

Nal 
João

  Ruan/ Agnaldo

   
Reyzinho

           Joilson / Quesia

PLANTONISTAS   (Sasar)

Jorge Barros
Alexandre Tavares

David Chaves
João Paulo

João Pinheiro
José Antônio

Vivaldo Pereira
Luiz Mesquita

João Francisco Neves

RECEPÇÃO
Manhã
Noite

Rosilene França /  Raquel de 
Oliveira / Taimara Paula, 
Terezinha Colavolpe

Ninfa Batista / Linalva 
Pinheiro, Zuleide Teixeira

SERVIÇO MÉDICO
Reserva
Enfermagem

Dr. Hélio 
Dra. Carol
Rubenita

Dr. Rossi
Dra. Janaina
Maria José

16/01/2011  Nº 03/11

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// 
3328-4763 //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

“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

Armadura é a nossa 
palavra para hoje. Tem 
uma aplicação muito 
adequada na experiência 

De um modo geral, os soldados dos 
antigos impérios e civilizações usavam 
roupas de combate que lhes dava 
liberdade de movimentos e facilidade na 
caminhada. As incursões, geralmente a 
regiões distantes era feitas a pé. Por essa 
razão, vestiam uma túnica curta, uma 
couraça (de couro, como diz o nome), 
mais adiante, feita de placas de metal, 
tornozeleiras e caneleiras (chamadas de 
greva), a sandália baixa calçada pelos 
soldados era chamada de calliga pelos 
romanos.

Em qualquer nação guerreira do 
passado, os soldados usavam estas 
vestimentas com poucas variações, a não 
ser as estéticas. 

Na esclarecedora tradução NVI, 
Jeremias, o profeta, ordena em nome do 
Senhor: “Preparem seus escudos, os 
grandes e os pequenos, e marchem para a 
batalha! Selem os cavalos e montem! 
Tomem posição e coloquem o capacete! 
Passem óleo na ponta de suas lanças e 
vistam a armadura!” (46.3,4).

O apóstolo Paulo em Efésios 6.13-17 
(NTLH), faz uma bela exposição sobre a 
Armadura da Fé. Ele exorta o crente a 
vesti-la. E a razão  está nas armadilhas 
de Satanás sempre investindo contra a 
integridade do fiel. A clareza do ensino 
paulino se expressa deste modo: 
“Peguem agora a armadura que Deus lhes 
dá. Assim, quando chegar o dia de 
enfrentarem as forças do mal, vocês 
poderão resistir aos ataques do inimigo e, 
depois de lutarem até o fim, vocês 
continuarão firmes, sem recuar. Portanto, 
estejam preparados. Usem a verdade como 
cinturão. Vistam-se com a couraça da 
justiça e calcem, como sapatos, a prontidão 
para anunciar a boa notícia de paz. E 
levem sempre a fé como escudo, para 
poderem se proteger de todos os dardos 
de fogo do Maligno. Recebam a salvação 
como capacete e a palavra de Deus como 
a espada que o Espírito Santo lhes dá.” 

Precisa ser mais evidente?

Pelas páginas da 
Concordância (cont.)

Seu Pastor



2 "Deus quer falar 

com você, mas não             
pelo celular"

Culto Matinal 

  Prelúdio    
*Cânticos de Sião                                                                    Grupo B’nei Tsion 
*Oração Invocatória
  3 Minutos de Missões Locais
  Louvor Coral   Graça de Deus, Infinito Amor           Mulheres Cristãs em Adoração                         
  Dedicação dos Bens e Vidas (Participação das Senhoras)

*Oração Dedicatória
  Louvor                                                                                           Ádva Sales   
  Nas Mãos de Deus
  Louvor Coral   Gratidão na Luta                            Mulheres Cristãs em Adoração            
  Mensagem Bíblica                                                    Pr. Walter Santos Baptista

*Bênção                                                                      
 Poslúdio

Hino Meus  Dízimos
                             

1.  São muitas as bênçãos que Deus nos dá com amor paternal, 
e como entre nós se retribuirá dom sem igual?

Trazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebe-o no trono do Teu altar,
e siga por onde o evangelho vai, e seja tesouro de amor sem par.

Aceita, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti!
Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!

2. De todas as bênçãos materiais, eis aqui a melhor;
de todos os laços celestiais, eis o maior!

Coloco esta oferta no Teu altar, recebe-a no trono, meu Salvador.
E dá que ela sirva para ajudar o Teu evangelho de Luz e Amor.

3.  Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu;
minh’alma ilumina com Tua luz, sim dá-me fé.

Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.
Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.

4.  Ao dar o meu dízimo a Ti, Senhor, no altar, no altar,
proclamo ao mundo Teu grande amor em Teu louvor!

Perante o Teu povo, no Teu altar, darei minha oferta de gratidão;
minh’alma se alegra em Ti, Jesus, por ter alcançado eternal perdão.

No Teu tesouro, ó Salvador, recebe os dízimos um a um
que sempre damos em amor, sim, um a um.

Hino 367 CC   Firme na Rocha

1. Que alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir
grande tempestade que há de chegar e a instável  casa há de derrubar?

Nossa morada na Rocha está; firme e segura ela ficará;
quando o temporal contra ela der há de resistir todo o seu poder.

2. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação,
pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé.

3. Os cristãos, porém, que deveras crêem, pelas obras mostram a fé que têm;
sua fé firmada no Salvador, na maior procela, ei-los sem temor!
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Pr. Walter Santos Baptista
prwsbaptista@hotmail.com 

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

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

3ª a 6ª (14h - 19h)

Pr. Gilson Silva  dos Santos
gilson.ssantos@yahoo.com.br

3ª a 6ª (9h - 12h; 14h - 17h)

Profa. Ariete Martins Rodrigues 
Baptista

arietebaptista@gmail.com

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

Pr. Joás de Souza Menezes
ioash@hotmail.com

2ª (14h -  20h);  4ª  (18h - 21h) 

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

Horário de atendimento do staff

Hoje Domingo vindouro

Gildásio, Mab, Nilson, Rubem, 
Walter, Raimundo, Pinheiro, 

Nalva, Lindóia, Maria
Assessoria Pastoral: Emília

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

Assessoria Pastoral: José Antônio

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, 18h30 às 19h30
Sexta-feira, 18h30 às 19h30

Sábado, 16h às 17h

Jardim  de  Oração -  Mais um encontro com Deus nesta sexta-feira,  dia  21/01, às 15 
horas. Tema: “Caminhando com Cristo” na palavra do Evangelista André Luiz Costa de  
Souza. Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 361, apt. 101, Térreo, Edf. Garcia D’Ávila, 
Garcia, Tel. (24h): 3329-6927, E-mail: jardimdedeus79@yahoo.com.br. Compareça!

Impacto de Carnaval - Estão sendo realizados os preparativos para o Impacto de Carnaval 
2011.  Informe-se sobre como participar deste Grandioso Projeto Missionário.  Fazemos 
um apelo aos irmãos para trazerem doações de alimento não perecível para alimentação 
dos missionários durante o Impacto. Informações com os irmãos  Pr. Gilson Santos, 
(também entrega das doações), Sônia Brito e Wbiracy.

Doações Especiais - Os Missionários Everaldo e Virginia Santos, da Congregação em São 
Gabriel, fazem um apelo. Necessitam de material de construção para o levantamento de  
uma sala de aula na Congregação. Com essa providência,  poderão fazer um trabalho 
adequado com as crianças que hoje não têm onde se reunir. Saiba como fazê-lo com o Pr. 
Gilson Santos.  

ECOE (Estudo, Comunhão,  Oração e  Evangelização). Os dias e horários dos encontros 
estão logo abaixo. Participe! Aos jovens, principalmente! Façam  já a sua inscrição. 

ETSEL  - Inscrições abertas para os Cursos de : Técnico de Enfermagem; Radiologia;  
Nutrição; Atendente de Farmácia; Camareira; Enfermagem do Trabalho e Instrumentação 
Cirúrgica.  Informações pelo telefone: 3321-7386.

 Dedicação dos Bens e Vidas                                                                                                     

                                                     



                                                                 

  Prelúdio   
*Cânticos de Sião                                                        Grupo  B’nei Tsion      
*Oração Invocatória
 Dedicação dos Bens e Vidas                                                                                                     
*Oração Dedicatória

*Cânticos de Sião                                                        Grupo  B’nei Tsion                                                      
  Nas Mãos de Deus
  Louvor                                                                           Larissa Cunha
  Mensagem Bíblica                                        Ac. Ramon Caldas Barbosa

*Bênção                                                         Pr. Walter Santos Baptista
 Poslúdio  
                                         
  

6 Culto Vespertino
Noite da Juventude

"Deus quer falar 

com você, mas não             
pelo celular"

Hino  385 CC   Louvor 

1.  Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos; ao Senhor de toda luz,
santo, santo! Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus!

Exaltado seja Deus, santo, santo!

Exaltado seja nosso Deus e Pai!  Exaltado, para sempre, oh, exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus nosso Deus e Rei Jesus!

Exaltado seja Deus, santo, santo!

2.  Deus, o nosso eterno Pai, santo, santo! deu-nos bênçãos por Jesus,
 vede, vede! Ao Senhor glorificai,  vós, os salvos pela cruz,

sim, conosco glória dai, vinde, vinde!

3.  Exaltemos nosso Deus, santo, santo! Exaltemos com fervor, hoje, hoje!
Tributemos todos nós hinos santos de louvor,

Sim, louvor em alta voz, hoje, hoje!

4.  Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, 
cantem  glória! Hoje nós também louvor vimos dar-Te que Te apraz,

Pois nos deste, Salvador, muitas bênçãos!

Hino 307 CC   Reconhecimento

1.  Não sou meu! Por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz,
Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus.

Não sou meu, oh! Não sou meu! Bom Jesus, sou todo teu!
Hoje mesmo e para sempre, bom Jesus, sou todo teu!

2.  Não sou meu, por Cristo salvo! Pois seu sangue derramou
E da pena do pecado a minha alma resgatou.

3. Não sou meu! A Ti confio tudo quanto chamo meu;
   Tudo em tuas mãos entrego, pois, Senhor, sou todo teu.

4.  Não sou meu! Oh! Santifica tudo quanto sou, Senhor;
Da vaidade e da soberba  livra-me, meu Salvador!

3Missões Locais: Evangelismo: nossa missão!

Compartilhamos com os irmãos o testemunho do trabalho 
missionário em São Gabriel. Esta Obra Missionária não é 
Congregação da nossa igreja, mas participamos do sustento do casal 
Everaldo e Virginia e dos seus filhos Felipe e Ismael, que são 
membros de Sião:

“Já estamos completando dois anos aqui na cidade e, para glória de 
Deus, temos alcançado o nosso objetivo de revitalizar a Igreja. 

Muitas vidas têm sido alcançadas e ao percebermos o grande 
número de crianças que estão à margem da sociedade expostas a 
todo tipo de violência, Deus nos inspirou a fazer um trabalho 
especial com estas e já desenvolvemos atividades que as trazem até à 
Igreja e, assim, atraímos também seus pais que têm ouvido o 
evangelho da Graça. 

Pretendemos neste ano envolvê-los em atividades esportivas 
desenvolvendo competição de futebol; implantar o trabalho de 
Mensageiras do Rei e Embaixadores do Rei para  ensinarmos a estas 
crianças o caráter de Cristo. Pretendemos construir uma Sala para 
termos melhor estrutura para recebê-las.

Louvamos a Deus também por nossa Igreja Batista Sião por nos 
ajudar no sustento. Este valor tem sido uma bênção em minha vida, 
de Virgínia e dos meninos.”

Com nossa oferta, continuaremos investindo nesta obra para a glória 
de Deus.

                                                            Pr. Gilson Silva dos Santos

Retiro Sião 2011  

05 a 09 de março, Guaibim Praia Hotel, Valença. 

Individual: R$ 400,00 (3 x 133,34);  
mais 20,00 de transporte); 

Casal (carro): R$ 960,00 (3 x 320,00); 

Casal  (ônibus): R$ 1.000,00 (3 x 333,34); 

Criança de 0 a 6 anos: grátis.
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Missionário da nossa igreja. E tenho 
a confiança que até o último 
domingo de Fevereiro iremos 
ultrapassar o nosso alvo de 25mil. 
Alcançamos até aqui a quantia de 
R$ 9.900,90 (39,6%) e ainda nos 
faltam R$ 15,099,10 (60,4%).

Treinamento - No próximo dia 29 
teremos o primeiro treinamento para 
evangelismo pessoal das 9h às 12. 
Confirme sua presença com o Pr. 
Gilson por e-mail, pelo telefone da 
Igreja, ou pessoalmente.

Em Viagem - O Pr. Gilson, 
juntamente com sua família, 
encontra-se em visita à 
Congregação em Santo Amaro.

Discipulado
(arietebaptista@gmail.com) 
“Nada é mais importante do que 
conhecer os propósitos de Deus para 
a nossa vida, e nada pode compensar 
o prejuízo de não conhecê-los. Rick 
Warren escreveu: “A maior de todas 
as desgraças não é a morte mais uma 
vida sem propósitos”. Sem propósitos 
a vida não tem significado, relevância 
ou esperança. Sem propósitos a vida é 
um movimento sem sentido, uma 
a t i v i d a d e  s e m  d i r e ç ã o  e 
acontecimentos sem motivo. Sem 
propósitos somos como giroscópios, 
girando em um ritmo frenético sem 
jamais chegar a lugar algum. Sem 
propósitos, continuaremos a levantar 
domingo após domingo, vir a igreja, 
cumprir rituais religiosos e, muitas 
vezes, voltar vazio para as nossas 
casas; isso quando, não começarmos a 
mudar nossos rumos, relacionamentos, 
igreja e outras circunstâncias externas 
– na esperança de que cada mudança 
solucione a confusão e preencha esse 
vazio em nosso coração.” 

Comunhão
(ioash@hotmail.com)
Aniversariantes da Semana
16/01 - Darcy de Almeida Miranda, 
Cléber José Torres Viana, Bianca 
Taciana Gomes de Sousa, Adriana 
Andréa Medrado de Andrade
17/01 - Zuleica Gomes Pereira Cal-

Pastoral
(prwsbaptista@hotmailmail.com) 
Niterói 2011 - A 91ª Assembléia 
Anual da Convenção Batista 
Brasileira será realizada na cidade 
de Niterói, no Estado do Rio. Nos 
dias 19 e 20, haverá reunião das 
organizações executivas batistas 
(Ordem dos Pastores, União 
Feminina Missionária, Associação 
dos Músicos Batistas, União de 
Esposas de Pastores, Associação 
dos Diáconos, União de Homens, 
Assoc iação dos Educadores 
Cristãos, e outras mais). 
Uma caravana de nossa igreja 
viajará esta semana, retornando no 
próximo 26. O Pastor voltará a dar 
expediente no dia 27 pela manhã.

Administração
Calendário de Janeiro/2011
Dias 19 a 25 - Reunião das 
Entidades e Assembléia Anual da 
Convenção Batista Brasileira 
(Niterói, RJ).
Dia 26 - Quarta da Juventude.

Calendário de Fevereiro
Dia 06 - Ceia do Senhor (manhã)
Culto de Gratidão dos Formandos 
em Ciências da Computação (UFBA)
Dia 20 - Noite da Juventude
Dia 27 - Assembléia Regular (9h) 
Dia 23 - Quarta da Juventude.

Calendário de Março
Dias 04 a 09 - Retiro Espiritual de 
Sião (Guaibim)
Dia 13 - Ceia do Senhor (noite)
Dia 20 - Noite da Juventude
Dia 23 - Quarta da Juventude
Dias 25 a 27 - Congresso Conexão 
Missionária (patrocínio: Junta de 
M i s s õ e s  M u n d i a i s ;  n o s s a s 
dependências).

Programa Orçamentário
Para a Causa do Senhor, no mês de 
janeiro, os filhos de Sião já 
contribuíram com a importância 
correspondente a 60,80 % do 
Orçamento Eclesiástico mensal.                                                                                                     

Proclamação
(gilson.ssantos@yahoo.com.br)
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das
18/01 - Pr. Nilton Fernandes da 
Silveira 
19/01 – Rafael Jardim Nóvoa,
20/01 - Noeme dos Santos Britto, 
Diene Maria Duarte, Valdiria dos 
Santos Silva
21/01 - Isaias Ferreira dos Santos.
22/01 - Jonielson Teixeira da 
Costa, Maria Araújo de Almeida, 
Cezar 
Carlos Bitencourt.

Oremos por: Abigail Coppens,  
Ailton Oliveira, Almerinda  dos 
Santos, Amantina e Gilna Galvão, 
Ana Cláudia da Cruz Conceição, 
Ana Rita Almeida, Áurea Pereira, 
Idalice Áurea Portugal, Carlos 
Cézar Santos Rios, Elza Ferreira, 
Emerita dos Santos, Enedina Lisboa, 

Gilcél ia Si lva Santos (Gil) , 
Germana Santos, Getúlio Nogueira, 
Iraci Menezes, Isabel  Pereira, 
Jacilene Souza Passos, Joanita  
Peixoto, João Santa Inês,  Dc.  José  
Coelho, Josué Rego, Jucely 
Moutinho Sampaio (irmão de Deza), 
Laura Araujo da Silva, Maria de  
Lourdes  Paes,  Maria José Borges,  
Miriam Leal, Dc. Nilson Campos, 
Noemia e Dulcinéia Galvão 
Correia, Priscilla Isabel Menezes 
Dantas,  Regina Rego, Valmira 
Sales, Vivaldete Reis, Yara A. 
Figueira, Yunna Bamberg.

A irmã Carmelita Nascimento dos 
Santos está entre nós, devendo 
retornar à Itália no próximo mês de 
março. Está muito feliz e desejando 
para todos os irmãos as ricas 

Frases Notáveis de Pessoas Notáveis

ADORAÇÃO
   “A qualidade da adoração no culto não se baseia em quantas pessoas levantam 
as mãos ou dançam, mas, sim, em quantas sentem a presença de Deus.” (Bob 
Russell)
    “Nossa adoração foi substituída pelo bocejo da familiaridade. O fogo 
consumidor foi domesticado até se transformar numa chama de vela, talvez 
acompanhada de um pouco de atmosfera religiosa, mas sem calor, nem luz 
ofuscante, nem poder de purificação.” (Donald McCullough)
    “O ato externo da adoração, consistindo de gestos corporais, palavras e sons, é 
a parte mais fácil da religião e menos contrária aos nossos desejos.” (Jonathan 
Edwards)
    “O louvor não é alimento que oferecemos a Deus; é o pão de Deus que nos 
alimenta.” (C. S. Lewis)
    “Louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus.” (C. S. Lewis)

COMUNHÃO
   “Há duas coisas que não podemos fazer sozinhos: a primeira é casar; a segunda 
é ser cristão.” (Paul Tournier)
    “É difícil alcançar a intimidade. Há sofrimento – anseio, decepção e dor. Mas, 
se o preço é alto, a recompensa também é magnífica, pois no relacionamento com 
o outro e com Deus que nos ama completamos a humanidade para a qual fomos 
criados.” (Eugene Peterson)
    “Sou chamado a entrar no santuário bem dentro do meu próprio ser onde Deus 
escolheu fazer Sua morada.” (Henri Nouwen)


