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Geraldo
Vasni
Valdir Sarmento
Matias
Antonio Bispo
Roberto Vagner/ Frank
José Evert / Jaudicéia
Nal
João
Ruan/ Agnaldo

Elisa
Poliana
Valdir Sarmento
Matias
Antonio Bispo
Frank / Roberto
Frank
Raul
João
Ruan /Agnaldo

Eduardo / Eliene
Itana Naiara / André Mário
Reyzinho
Joilson / Quesia

Reyzinho
Joilson / Quesia

Aleluia. É a nossa
palavra para este
domingo. Na realidade,
pressão completa na língua original,
o hebraico. Significa “Louvai a
Deus!”, הלְּלוּיָהּ
ַ.
Formada pelo verbo Hallal (louvar) e
seguida pelo nome El (Deus), é uma
exclamação de júbilo tanto quanto
outras encontradas nos lábios do
povo de Deus, a exemplo de
Hosana, Amém e Maranata.
Hosana pode ser um pedido (“Rogote” ou “Por favor”), ou uma
interjeição (Viva!”).

João Pinheiro
José Antônio
Vivaldo Pereira
Luiz Mesquita
João Francisco Neves

Alexandre Tavares
João de Deus
Glicério Rosa
Agnaldo Tosta
Luiz Mesquita

Amém quer dizer “verdadeiro,
seguro, firme” ou, mais
adequadamente na oração “Assim
seja”.

Ninfa Batista / Linalva Pinheiro,
Zuleide Teixeira

Gersonita Ferreira / Rosilene
França / Linalva Pinheiro,
Zuleide Teixeira

Maranata, como já analisado
anteriormente, é um pedido, “Vem,
Senhor...”

Dr. Rossi
Dra. Janaina
Maria José

Dra. Carol
Dr. Silveira
Adilia

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)

O vocábulo hoje em evidência
aparece com extrema freqüência na
Palavra de Deus. A razão está nos
inumeráveis motivos para que Deus
seja louvado. Ele é o Criador e
Sustentador do vasto Universo
(Salmo 47.4, 5; 148.3-6); originou os
ecossistemas que tornam possível a
vida na Terra (Salmo 147.8, 9)
O Criador tem um interesse especial
na humanidade. Se fazemos Sua
vontade, Ele nos abençoa e apoia
nesta vida e nos dá a esperança
certa de uma vida ainda melhor no
futuro. (Salmo 148.11-14) Foi o
Senhor que inspirou as palavras: “Os
justos herdarão a terra e habitarão
nela para sempre” (Salmo 37.29).
Não nos resta outra exclamação:

“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
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
23/01/2011

Nº 03/11

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

ALELUIA!

Seu Pastor

Culto Matinal
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Dirigente: Dc. Joilson Pereira

Prelúdio
*Cânticos de Sião
*Oração Invocatória
3 Minutos de Missões Locais
Louvor
Dedicação dos Bens e Vidas (Participação da Juventude)
Hino 301 CC Crer e Observar

"Deus quer falar

com você, mas não
pelo celular"

Grupo Doxa
Eduardo Araújo

1. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh, que gozo, que bênção, que paz!
Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz.
Crer e observar tudo quanto ordenar;
O fiel obedece ao que Cristo mandar!
2. O inimigo falaz e a calúnia mordaz Cristo pode desprestigiar;
Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar.
3. Que delicia de amor, comunhão com o Senhor tem o crente zeloso e leal;
O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real.
4. Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir;
Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir.
*Oração Dedicatória
Nas Mãos de Deus
Louvor Sempre Fiel
Mensagem Bíblica

Eliene Alves
Pr. Gilson Silva dos Santos

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.
*Bênção
Poslúdio

“... coisas novas e velhas...” (Mt 13.52)
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Jardim de Oração - Mais um encontro com Deus nesta sexta-feira, dia 28/01, às 15
horas. Tema: “Privilégio da Fidelidade”. Na palavra da Profa. Laís Cavalcante, da IB
Dois de Julho. 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.
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

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.

Diáconos de plantão
Hoje

Domingo vindouro

Alfredo, Joilson, Emília, Ozias,
Terezinha, Ariete, Ivone,
Elizeu, Everaldo, Vivaldo
Assessoria Pastoral: José Antônio

Altino, Aydil, Sérgio, Natividade,
Nilson, Lindóia, Ozias,
Everaldo, Terezinha
Assessoria Pastoral: Nelson

Horário de atendimento do staff
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
Profa. Ariete Martins Rodrigues
Baptista
arietebaptista@gmail.com
Pr. Joás de Souza Menezes
ioash@hotmail.com
Tesouraria

3ª a 6ª (9h - 12h; 14h - 17h)
3ª (14h30 - 17h30);
4ª (9h30 - 11h30)
2ª (14h - 20h); 4ª (18h - 21h)
2ª (14h - 18h); 3ª a 6ª (8h - 12h; 14 18h)

Culto Vespertino
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Prelúdio
*Cânticos de Sião
*Oração Invocatória
Louvor
Dedicação dos Bens e Vidas
Hino 395 CC Cristo Satisfaz



"Deus quer falar

com você, mas não
pelo celular"

Grupo Doxa
Itana Naiara Costa Ribeiro

1. Riquezas não preciso ter, mas, sim, celeste bem;
Nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem
Eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor.
Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz;
Com esse amor do Salvador, agora estou contente.
2. Do mundo as honras para mim perderam seu valor;
Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor.
Terei meu gozo principal ao vê-Lo em glória triunfal.
3. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou,
E veja a face já sem véu de quem me resgatou,
Desejo só aqui viver de um modo que Lhe dê prazer.
*Oração Dedicatória
*Cânticos de Sião
Nas Mãos de Deus
Louvor Sou Feliz
Mensagem Bíblica

Grupo Doxa
André Mário Gomes
Pr. Gilson Silva dos Santos

Missões Locais: Evangelismo: nossa missão!
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O tema de nossa Campanha de Missões Locais acima citado é bem
sugestivo na perspectiva de que Evangelizar é a missão dada por Jesus à
sua Igreja conforme Mat. 28.19 “Ide, portanto, fazei discípulos de todas
as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo”; Nessa direção, desejamos que todos os irmãos se envolvam de
forma intensa na evangelização com o propósito de formarmos
verdadeiros discípulos de Cristo.
Durante o ano de 2011, nosso alvo é evangelizar e discipular 1000
pessoas. No entanto, desejamos algo sistematizado e consistente em que
possamos acompanhar o desenvolvimento desses novos irmãos em
potencial que virão para agregar-se à nossa igreja.
Pensando desta forma, investiremos no treinamento dos irmãos com o
material da JMN (Junta de Missões Nacionais) específico para este tipo
de trabalho.
Se todos nós encararmos esta tarefa com seriedade e amor, iremos
alcançar não apenas mil, mas muito mais que isso, pois cremos estar
fazendo a vontade de Deus.

Hino 73 CC Um Grande Amigo
1. Achei um grande amigo, Jesus, o Salvador, que com amor
me guarda cada dia; fiel é seu cuidado, constante o seu amor.
E sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável
é que por mim morreu e meus pecados todos expiou; assim me regozijo
nas bênçãos que me deu; sim, sei que Jesus Cristo me salvou.
Jesus é meu amigo, meu guia , meu Senhor, meu protetor,
sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim,
um pecador, e agora, vivo, guarda-me do mal.
2. Por este grande amigo desejo aqui viver, com Ele ter
constante comunhão, servi-Lo fielmente, e assim Lhe dar prazer,
ficando sempre a Ele em sujeição. Nos seus caminhos santos
espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar,
porque Ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar.
3. A hora vem chegando, a Bíblia no-lo diz, em que Jesus ao
mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz,
o dia em que voltar aqui será! Então com Ele sempre, nos céus
eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor; o seu amado rosto
na glória ali verei, e gozarei das bênçãos do Senhor.
*Bênção
Poslúdio

A nossa divisa em Atos 20.24, “pois em nada considero a vida preciosa
para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o
ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho
da graça de Deus” nos impulsiona a investir nossa vida nesta obra. Deus
nos abençoe!!

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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Informa-Sião

Pastoral

(prwsbaptista@hotmailmail.com)

Niterói 2011 - Uma caravana de
nossa igreja está em Niterói
participando das atividades da 91ª
Assembléia da CBB. O Pastor
voltará a dar expediente quintafeira vindoura pela manhã.
Pedido de compreensão - O Pastor
da igreja solicita aos amados
irmãos que, a não ser em casos de
extrema urgência, não lhe sejam
levados bilhetinhos à plataforma.
Pede aos interessados que o
procurem antes dos Cultos da
manhã e da noite quando há tempo
suficiente para que sejam passadas
as comunicações.
Administração
Calendário de Janeiro/2011
Dia 26 - Quarta da Juventude
Calendário de Fevereiro
Dia 06 - Ceia do Senhor (manhã)
Culto de Gratidão dos Formandos
em Ciências da Computação da
UFBA ( noite)
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
Missões Mundiais; nossas
dependências)
Programa Orçamentário
Para a Causa do Senhor, no mês de
janeiro, os filhos de Sião já
contribuíram com a importância
correspondente a 76,21% do
Orçamento Eclesiástico mensal.
Proclamação

(gilson.ssantos@yahoo.com.br)

Missões Locais – “Evangelismo:
Nossa Missão”, com este temas em
nosso coração seguimos investindo

(23-01-2011)

na expansão do Reino de Deus e até
o final de fevereiro iremos
ultrapassar o nosso alvo de R$ 25mil
para fazermos muito mais.
Alcançamos até aqui R$ 10.761,10
(43%). Ainda nos faltam R$
14.238,90 ( 57%). Temos certeza de
que iremos ultrapassá-lo!
Treinamento para Evangelismo
Pessoal - Será no próximo dia 05
de fevereiro, às 9h em nosso
auditório.
Discipulado

(arietebaptista@gmail.com)

“As três palavras que transformam um
relacionamento tênue, enfraquecido
pelo rancor, apodrecido pelas
mágoas, ofensas e tristezas, as três
palavras que transformam uma
inimizade contrária à vontade de Deus
por um relacionamento saudável,
carinhoso, amoroso, que se baseia na
vontade soberana de Deus, são:
1. ERREI!
2. POR FAVOR, ME PERDOE!
3. EU TE AMO!
Por que não experimentar estas
atitudes ainda hoje?”
Comunhão

(ioash@hotmail.com)

Aniversariantes da Semana
23/01 - Almerinda de Jesus dos
Santos, Sulamita Oliveira da Cunha,
Eutália Maria do Sacramento
24/01 - Geovane dos Santos, João
Carlos Ramon Costa, Marivaldo da
Silva Souza, Rosalina Batista de
Carvalho Lobo, Tatiane da Silva
Pereira
25/01 - Naiara Silva Souza, Miriam
Barbosa de Oliveira Coelho, Maria
José Barbosa de Oliveira
26/01 - Fabiana Coelho Pereira
Pinto, Maria das Graças Borba dos
Santos, Raul Márcio Costa Ribeiro,
Cleonice Pereira de Araújo, Nayara
do Espírito Santo Almeida
27/01
- Elizabeth Oliveira de
Novais
28/01 - Maria de Fátima Lima
Gomes.
29/01 - Janete Maria Mascarenhas
do
Carmo,
Ronald
Ferreira
Vasconcelos, Fernando Wellington
Machado Almeida, Tainá Santos

Oremos por: Abigail Coppens,
Ailton Oliveira, Almerinda
dos
Santos, Amantina e Gilna Galvão,
Ana Cláudia da Cruz Conceição,
Ana Rita Almeida, Áurea Pereira,
Idalice
Portugal, Carlos Cézar
Santos Rios, Dejailson Rocha, Elza
Ferreira, Emerita dos Santos,
Enedina Lisboa, Estelita Henrique da
Silva, Eunice Maria da Hora,
Flordenice
Marambaia, Gilcélia
Silva Santos (Gil), Germana Santos,
Getúlio Nogueira,
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Iraci Menezes, Isabel
Pereira,
Joanita Peixoto, João Santa Inês,
Dc. José Coelho, Josué Rego,
Jucely Moutinho, 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, Rosinete S. França Zacarias,
Valmira Sales, Vivaldete Reis, Yara
A. Figueira, Yunna Bamberg.

Há muitos ensinos nas Escrituras, que para nós, na maioria das vezes, não passam de
palavras. Conhecemos o texto, sabemos até em que capítulo e versículos estão. Não que
não reputamos valor a elas, podemos até discorrer sobre o assunto; mas não conhecemos
o que elas significam, não é experiência real para nós. No Salmo 37, há algumas dessas
palavras: "Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado.
Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor;
confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia.
Descansa no Senhor, e espera nele" (vv.3-7).
Deleitar é se deliciar, é agradar-se, é ter prazer em Deus. Mas no sentido espiritual da
Palavra, é amamentar-se, é leitar-se de Deus. Tudo que o Salmo 37, dos versos 4 a 7
dizem, tem a ver com toda a nossa vida cristã, desde o princípio. Confiança é
conhecimento de Deus. Deleitar-se, é ter prazer em se alimentar de Cristo, do puro leite
espiritual: "Desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para
a salvação; se é que já provastes que o Senhor é bom" (1Pedro 2.2,3).
Esse prazer, esse deleite, essa satisfação, essa realização é só para os filhos de Deus,
daqueles que são de novo gerados pelo Espírito, para a Sua comunhão íntima: "Porque o
perverso é abominável ao SENHOR, mas com os sinceros ele tem intimidade" (Pr 3.32).
Em Lamentações, capítulo 5, no verso 21, o profeta diz: "Converte-nos a ti, SENHOR,
e seremos convertidos". Precisa haver em nós cristãos, uma verdadeira conversão ao Senhor.
Não é Deus viver para nós, e nos satisfazer em tudo, mas nós vivermos para Ele,
agradando-lhe em tudo. Para isso precisa haver uma renovação do nosso entendimento,
uma inteligência espiritual: "Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não
cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria
e inteligência espiritual; para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus" (Cl 1.9).
Quando temos prazer em Deus, em deleitar-se nEle, do novo coração irá sair
somente a busca daquilo que é do alto e não o que é daqui da terra: "Portanto, se já
ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra" (Cl 3.1-2); o que é do espírito, e não
o que agrada a nossa carne ou alma: "Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas
da carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é
morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra
Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não
podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus
habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele" (Rm 8.5-9).

Contribuído

