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PLANTONISTAS   (Sasar) 

David Chaves 
Daniel Santos 
João de Deus 
Enoque Lopes 
Marcos Valerio 

 David Chaves 
Daniel Santos 
João de Deus 
Enoque Lopes 
Marcos Valerio 

RECEPÇÃO 

Manhã 
Noite 

Rosilene França,  Raquel de 
Oliveira,  Taimara  Paula  

 Ninfa Batista,  Linalva Pinheiro, 
Zuleide Teixeira, Maria Lucia 

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dra. Carol 
Dr. Silveira 

Adília 

 Dr. Silveira 
Dr. Rossi 
Airesnede 

Ministério da Adoração: Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor 
Jovem, Coro Infanto-Juvenil Perfeito Louvor,  Equipes de Louvor, Quarteto DeSeys, 
Orquestra Kinereth, Cursos 

 
Ministério da Proclamação: CB Luís Anselmo, CB Santo Amaro, CB Wagner, CB 
Barra, FMB Gamboa de Baixo, FMB Itaberaba, FMB Lapão, CB 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, Grupos de Crescimento Cristão, Orga-
nizações Missionárias, Encontros com Cristo, Alfabetização de Adultos pelo Método 
Bíblico, Simpósios, Congressos, Retiros Espirituais, Vivências, Ministério Mãos e 
Vidas 

 
Ministério da Comunhão: Acampamentos, Caravanas, Visitação, Ágapes, Espor-
tes, Eventos, Jornadas de Oração 
 
Ministério de Serviço:  Projeto Sião em Ação, (Assistências Jurídica, Psicológica e 
Psicanalítica, Ação Solidária, Cursos) 

15/01/2012   Nº 03/12 

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  Tele-
fones: (71) 3328-3754// 3328-2934 

Domingo: 8h45 - Escola Bíblica Dominical; 10h15 - Culto Divino; 15h -  Ministério Mãos e Vidas; 
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. 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 

das  igrejas batistas do Brasil. Nossa igreja faz parte deste imenso Corpo das  igrejas batistas do Brasil. Nossa igreja faz parte deste imenso Corpo das  igrejas batistas do Brasil. Nossa igreja faz parte deste imenso Corpo das  igrejas batistas do Brasil. Nossa igreja faz parte deste imenso Corpo 
cooperativo que desenvolve um trabalho conjunto das igrejas através de cooperativo que desenvolve um trabalho conjunto das igrejas através de cooperativo que desenvolve um trabalho conjunto das igrejas através de cooperativo que desenvolve um trabalho conjunto das igrejas através de 
diversas Juntas: Missões Nacionais, Mundiais, publicações, educação secu-diversas Juntas: Missões Nacionais, Mundiais, publicações, educação secu-diversas Juntas: Missões Nacionais, Mundiais, publicações, educação secu-diversas Juntas: Missões Nacionais, Mundiais, publicações, educação secu-
lar e educação teológica. lar e educação teológica. lar e educação teológica. lar e educação teológica.     
    
Essa imensa máquina evangelizadora é movida pelo dízimo que o irmão e Essa imensa máquina evangelizadora é movida pelo dízimo que o irmão e Essa imensa máquina evangelizadora é movida pelo dízimo que o irmão e Essa imensa máquina evangelizadora é movida pelo dízimo que o irmão e 
a irmã entregam à igreja da qual é membro.  Nossa igreja ao receber os a irmã entregam à igreja da qual é membro.  Nossa igreja ao receber os a irmã entregam à igreja da qual é membro.  Nossa igreja ao receber os a irmã entregam à igreja da qual é membro.  Nossa igreja ao receber os 
dízimos (do qual há uma prestação de contas dominicalmente através do dízimos (do qual há uma prestação de contas dominicalmente através do dízimos (do qual há uma prestação de contas dominicalmente através do dízimos (do qual há uma prestação de contas dominicalmente através do 
percentual registrado no Boletim Informativo), repassa 10% para a Con-percentual registrado no Boletim Informativo), repassa 10% para a Con-percentual registrado no Boletim Informativo), repassa 10% para a Con-percentual registrado no Boletim Informativo), repassa 10% para a Con-
venção Batista Baiana e 1% para a Associação Batista do Salvador. As igre-venção Batista Baiana e 1% para a Associação Batista do Salvador. As igre-venção Batista Baiana e 1% para a Associação Batista do Salvador. As igre-venção Batista Baiana e 1% para a Associação Batista do Salvador. As igre-
jas de cada estado fazem o mesmo em relação à sua Convenção estadual. jas de cada estado fazem o mesmo em relação à sua Convenção estadual. jas de cada estado fazem o mesmo em relação à sua Convenção estadual. jas de cada estado fazem o mesmo em relação à sua Convenção estadual.     
    
As Convenções estaduais repassam igualmente um percentual à Conven-As Convenções estaduais repassam igualmente um percentual à Conven-As Convenções estaduais repassam igualmente um percentual à Conven-As Convenções estaduais repassam igualmente um percentual à Conven-
ção Brasileira, que, de acordo com planos traçados na sua assembléia anu-ção Brasileira, que, de acordo com planos traçados na sua assembléia anu-ção Brasileira, que, de acordo com planos traçados na sua assembléia anu-ção Brasileira, que, de acordo com planos traçados na sua assembléia anu-
al, estabelece o percentual destinado a cada Junta. al, estabelece o percentual destinado a cada Junta. al, estabelece o percentual destinado a cada Junta. al, estabelece o percentual destinado a cada Junta.     
    
Isso é o que se chama Isso é o que se chama Isso é o que se chama Isso é o que se chama Plano CooperativoPlano CooperativoPlano CooperativoPlano Cooperativo.  Este método de trabalho foi im-.  Este método de trabalho foi im-.  Este método de trabalho foi im-.  Este método de trabalho foi im-
plantado em 1959 aqui no Nordeste, e tem sido o melhor sistema de O.& M plantado em 1959 aqui no Nordeste, e tem sido o melhor sistema de O.& M plantado em 1959 aqui no Nordeste, e tem sido o melhor sistema de O.& M plantado em 1959 aqui no Nordeste, e tem sido o melhor sistema de O.& M 
(Organização & Métodos) para o sustento da Causa de Jesus Cristo no Bra-(Organização & Métodos) para o sustento da Causa de Jesus Cristo no Bra-(Organização & Métodos) para o sustento da Causa de Jesus Cristo no Bra-(Organização & Métodos) para o sustento da Causa de Jesus Cristo no Bra-
sil. Iniciado pelos batistas, da CBB, foi adotado, posteriormente, por outras sil. Iniciado pelos batistas, da CBB, foi adotado, posteriormente, por outras sil. Iniciado pelos batistas, da CBB, foi adotado, posteriormente, por outras sil. Iniciado pelos batistas, da CBB, foi adotado, posteriormente, por outras 
Denominações como batistas nacionais, presbiterianos Denominações como batistas nacionais, presbiterianos Denominações como batistas nacionais, presbiterianos Denominações como batistas nacionais, presbiterianos 
(“Plano Missionário Cooperativo”), metodistas (“Plano (“Plano Missionário Cooperativo”), metodistas (“Plano (“Plano Missionário Cooperativo”), metodistas (“Plano (“Plano Missionário Cooperativo”), metodistas (“Plano Seu Pastor 

Trabalho CooperativoTrabalho CooperativoTrabalho CooperativoTrabalho Cooperativo    

Terão início na próxima quartaTerão início na próxima quartaTerão início na próxima quartaTerão início na próxima quarta----feira, as assembléias e congres-feira, as assembléias e congres-feira, as assembléias e congres-feira, as assembléias e congres-
sos da CBB (Convenção Batista Brasileira) e suas Organizações sos da CBB (Convenção Batista Brasileira) e suas Organizações sos da CBB (Convenção Batista Brasileira) e suas Organizações sos da CBB (Convenção Batista Brasileira) e suas Organizações 
auxiliares. A CBB é o órgão cooperativo que reúne a maior parteauxiliares. A CBB é o órgão cooperativo que reúne a maior parteauxiliares. A CBB é o órgão cooperativo que reúne a maior parteauxiliares. A CBB é o órgão cooperativo que reúne a maior parte    



2 "Deus quer falar 
com você,  

Culto Matinal  
     

  
  
            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        Prelúdio  Prelúdio  Prelúdio  Prelúdio      

*Cânticos  de Sião                                                     Grupo de Louvor *Cânticos  de Sião                                                     Grupo de Louvor *Cânticos  de Sião                                                     Grupo de Louvor *Cânticos  de Sião                                                     Grupo de Louvor     B’nei TsionB’nei TsionB’nei TsionB’nei Tsion    

*Oração Invocatória*Oração Invocatória*Oração Invocatória*Oração Invocatória    

        3 Minutos de Missões Urbanas3 Minutos de Missões Urbanas3 Minutos de Missões Urbanas3 Minutos de Missões Urbanas    

        Louvor Coral    Louvor Coral    Louvor Coral    Louvor Coral    No eterno lar  No eterno lar  No eterno lar  No eterno lar                                                                                                              Mulheres Cristãs em AdoraçãoMulheres Cristãs em AdoraçãoMulheres Cristãs em AdoraçãoMulheres Cristãs em Adoração    

        Dedicação dos Bens e Vidas    Dedicação dos Bens e Vidas    Dedicação dos Bens e Vidas    Dedicação dos Bens e Vidas        

*Oração Dedicatória                                                                                                          *Oração Dedicatória                                                                                                          *Oração Dedicatória                                                                                                          *Oração Dedicatória                                                                                                                                                                                                              

Louvor Coral   Louvor Coral   Louvor Coral   Louvor Coral   PreparaçãoPreparaçãoPreparaçãoPreparação                                                                                                                                            Mulheres Cristãs em AdoraçãoMulheres Cristãs em AdoraçãoMulheres Cristãs em AdoraçãoMulheres Cristãs em Adoração    

        Nas Mãos de DeusNas Mãos de DeusNas Mãos de DeusNas Mãos de Deus    

        Louvor   Louvor   Louvor   Louvor   Coral dos Anjos                                                                     Coral dos Anjos                                                                     Coral dos Anjos                                                                     Coral dos Anjos                                                                     André MárioAndré MárioAndré MárioAndré Mário    

mas não  pelo celular" 

Hino   Hino   Hino   Hino   Meus  DízimosMeus  DízimosMeus  DízimosMeus  Dízimos    
                                                                                                                        

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

Trazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebeTrazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebeTrazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebeTrazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebe----o no trono do Teu altar,o no trono do Teu altar,o no trono do Teu altar,o no trono do Teu altar,    
E siga por onde o evangelho vai, e seja tesouro de amor sem par.E siga por onde o evangelho vai, e seja tesouro de amor sem par.E siga por onde o evangelho vai, e seja tesouro de amor sem par.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, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti!Aceita, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti!Aceita, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti!    

Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!    
    

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

Coloco esta oferta no Teu altar, recebeColoco esta oferta no Teu altar, recebeColoco esta oferta no Teu altar, recebeColoco esta oferta no Teu altar, recebe----a no trono, meu Salvador.a no trono, meu Salvador.a no trono, meu Salvador.a no trono, meu Salvador.    
E dá que ela sirva para ajudar o Teu evangelho de Luz e Amor.E dá que ela sirva para ajudar o Teu evangelho de Luz e Amor.E dá que ela sirva para ajudar o Teu evangelho de Luz e Amor.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;3.  Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu;3.  Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu;3.  Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu;    

minh’alma ilumina com Tua luz, sim dáminh’alma ilumina com Tua luz, sim dáminh’alma ilumina com Tua luz, sim dáminh’alma ilumina com Tua luz, sim dá----me fé.me fé.me fé.me fé.    
Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.    
Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.    

Hino  167 CC   Hino  167 CC   Hino  167 CC   Hino  167 CC   Vem, Inflama!Vem, Inflama!Vem, Inflama!Vem, Inflama!    
    

1. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor,1. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor,1. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor,1. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor,    
E da morte, triste sorte, me livraste Tu, Senhor.E da morte, triste sorte, me livraste Tu, Senhor.E da morte, triste sorte, me livraste Tu, Senhor.E da morte, triste sorte, me livraste Tu, Senhor.    

    
Vem inflama viva chama em meu peito, Bem sem fim!Vem inflama viva chama em meu peito, Bem sem fim!Vem inflama viva chama em meu peito, Bem sem fim!Vem inflama viva chama em meu peito, Bem sem fim!    
Eu Te adoro, sempre imploro: Ó Jesus, habita em mim!Eu Te adoro, sempre imploro: Ó Jesus, habita em mim!Eu Te adoro, sempre imploro: Ó Jesus, habita em mim!Eu Te adoro, sempre imploro: Ó Jesus, habita em mim!    

    
2. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador,2. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador,2. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador,2. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador,    

Hoje Domingo vindouro 

Gildásio, Mab,  Ariosvaldo,  
Rubem, Walter, Raimundo,  

Pinheiro, Nalva, Lindóia, Maria 
 

Assessoria Pastoral: Emília 

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

 
Assessoria Pastoral: José Antônio 
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Jardim  de  Oração -  Mais um encontro com Deus nesta sexta-feira dia 20 de 
Janeiro, às 15 horas. Tema: “Floresça cada dia” na palavra do irmão Mercu-
les Mendes, da Igreja Presbiteriana do Brasil.   Endereço: Av. Leovigildo Fil-
gueiras, 361, apt. 101, Térreo, Edf. Garcia D’Ávila, Garcia, Tel. Tele- benção 
(24h): (71) 3329-6927,Tele-Fax: (71) 3383-1740, celular:(71) 9973-9847 E-
mail: jardimdedeus79@yahoo.com.br. Compareça!  
 
Núcleo de Apoio à Família (NAF) - Estamos em recesso, devendo voltar às 
atividades no dia 02 de fevereiro de 2012.  

O ECOE está de Férias!  Estamos em recesso dos grupos que se reúnem no 
Templo, e retornaremos nossas atividades no dia 06/02/2012. 

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

Horário de atendimento do staff 

Pr. Walter Santos Baptista 
pastor_ibsiaossa@yahoo.com.br 

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);  
5ª (9h30 - 11h30) 

Pr. Joás de Souza Menezes 
ioash@hotmail.com 

3ª (15h -  18h);  4ª  (18h - 21h)  

Tesouraria 
 

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

Coord. Quésia Meneses   
acaosocial @igrejabatistasiao.org.br 

2ª a 4ªe 6ª (8h - 12h)  
5ª  (13h - 17h) 



                                                  

  
 
            
        PrelúdioPrelúdioPrelúdioPrelúdio    
*Cânticos  de Sião                                                             Grupo de Louvor *Cânticos  de Sião                                                             Grupo de Louvor *Cânticos  de Sião                                                             Grupo de Louvor *Cânticos  de Sião                                                             Grupo de Louvor     B’nei TsionB’nei TsionB’nei TsionB’nei Tsion    

*Oração Invocatória  *Oração Invocatória  *Oração Invocatória  *Oração Invocatória      

        Louvor  Louvor  Louvor  Louvor  Vim para AdorarVim para AdorarVim para AdorarVim para Adorar----te                                                          te                                                          te                                                          te                                                          Coro El ShaddayCoro El ShaddayCoro El ShaddayCoro El Shadday    
    

        Dedicação dos Bens e Vidas    Dedicação dos Bens e Vidas    Dedicação dos Bens e Vidas    Dedicação dos Bens e Vidas        

*Oração Dedicatória*Oração Dedicatória*Oração Dedicatória*Oração Dedicatória    

*Cânticos de Sião                                                              Grupo de Louvor *Cânticos de Sião                                                              Grupo de Louvor *Cânticos de Sião                                                              Grupo de Louvor *Cânticos de Sião                                                              Grupo de Louvor     B’nei TsionB’nei TsionB’nei TsionB’nei Tsion    

    Nas Mãos de Deus Nas Mãos de Deus Nas Mãos de Deus Nas Mãos de Deus     

    Louvor Coral   Através de nós                                                      Coro El ShaddayLouvor Coral   Através de nós                                                      Coro El ShaddayLouvor Coral   Através de nós                                                      Coro El ShaddayLouvor Coral   Através de nós                                                      Coro El Shadday                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mensagem Bíblica                                                                   Pr. Walter Santos BaptistaMensagem Bíblica                                                                   Pr. Walter Santos BaptistaMensagem Bíblica                                                                   Pr. Walter Santos BaptistaMensagem Bíblica                                                                   Pr. Walter Santos Baptista    

        

6 Culto Vespertino 
    

"Deus quer falar 
com você,  

mas não  pelo celular" 

Hino 46 CC   Hino 46 CC   Hino 46 CC   Hino 46 CC   Jesus me transformouJesus me transformouJesus me transformouJesus me transformou    
    

1. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus,                                                                                1. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus,                                                                                1. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus,                                                                                1. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus,                                                                                
Já me achava sem vigor, a perecer sem luz;Já me achava sem vigor, a perecer sem luz;Já me achava sem vigor, a perecer sem luz;Já me achava sem vigor, a perecer sem luz;    

Meu estado Cristo viu, dandoMeu estado Cristo viu, dandoMeu estado Cristo viu, dandoMeu estado Cristo viu, dando----me sua mão. E salvarme sua mão. E salvarme sua mão. E salvarme sua mão. E salvar----me conseguiu, da perdição.me conseguiu, da perdição.me conseguiu, da perdição.me conseguiu, da perdição.    
    

Cristo me amou, e me livrou; o seu imenso amor                                                                        Cristo me amou, e me livrou; o seu imenso amor                                                                        Cristo me amou, e me livrou; o seu imenso amor                                                                        Cristo me amou, e me livrou; o seu imenso amor                                                                        
Me transformou. Foi seu poder,  o seu querer,                                                                           Me transformou. Foi seu poder,  o seu querer,                                                                           Me transformou. Foi seu poder,  o seu querer,                                                                           Me transformou. Foi seu poder,  o seu querer,                                                                           

Sim, Cristo, o Salvador, me transformou.Sim, Cristo, o Salvador, me transformou.Sim, Cristo, o Salvador, me transformou.Sim, Cristo, o Salvador, me transformou.    
    

2. Minha vida, todo o ser, quero2. Minha vida, todo o ser, quero2. Minha vida, todo o ser, quero2. Minha vida, todo o ser, quero----lhe consagrar;                                                                            lhe consagrar;                                                                            lhe consagrar;                                                                            lhe consagrar;                                                                            
A seu lado vou viver, o seu amor cantar; A seu lado vou viver, o seu amor cantar; A seu lado vou viver, o seu amor cantar; A seu lado vou viver, o seu amor cantar;     

A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação.A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação.A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação.A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação.    

Hino  239 CC   Hino  239 CC   Hino  239 CC   Hino  239 CC   A Luz do CéuA Luz do CéuA Luz do CéuA Luz do Céu    
    

1. Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão?1. Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão?1. Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão?1. Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão?    
Abre, então, de par em par teu coração! Deixa a luz do céu entrar!Abre, então, de par em par teu coração! Deixa a luz do céu entrar!Abre, então, de par em par teu coração! Deixa a luz do céu entrar!Abre, então, de par em par teu coração! Deixa a luz do céu entrar!    

    
Deixa a luz do céu entrar!  Deixa a luz do céu entrar!Deixa a luz do céu entrar!  Deixa a luz do céu entrar!Deixa a luz do céu entrar!  Deixa a luz do céu entrar!Deixa a luz do céu entrar!  Deixa a luz do céu entrar!    

Abre bem a porta do teu coração!  Deixa a luz  do céu entrar!Abre bem a porta do teu coração!  Deixa a luz  do céu entrar!Abre bem a porta do teu coração!  Deixa a luz  do céu entrar!Abre bem a porta do teu coração!  Deixa a luz  do céu entrar!    
    

2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar para as trevas  do pecado 2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar para as trevas  do pecado 2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar para as trevas  do pecado 2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar para as trevas  do pecado     
dissipar, teu caminho e coração iluminar!  dissipar, teu caminho e coração iluminar!  dissipar, teu caminho e coração iluminar!  dissipar, teu caminho e coração iluminar!      

Deixa a luz do céu entrar!Deixa a luz do céu entrar!Deixa a luz do céu entrar!Deixa a luz do céu entrar!    
    

3. Que alegria andar ao brilho dessa luz!  Vida eterna e paz 3. Que alegria andar ao brilho dessa luz!  Vida eterna e paz 3. Que alegria andar ao brilho dessa luz!  Vida eterna e paz 3. Que alegria andar ao brilho dessa luz!  Vida eterna e paz     
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*Bênção                                                                                           *Bênção                                                                                           *Bênção                                                                                           *Bênção                                                                                               

    PoslúdioPoslúdioPoslúdioPoslúdio    

A cooperação nos faz vibrar 
Nossas almas estimular 

No que nelas há de mais nobre 
Não nos deixando espiritualmente po-

bres 
Acima de tudo faz a Vida exaltar 

  
A cooperação nas actividades 

Torna a Vida mais bela 
Com ela crescemos na solidariedade 

Vencemos unidos na fraternidade 
Conquistamos os bens sem fome 

E para a eternidade vamos com nome 
  

Sim, cooperação em vez de competição 
Porque a competição explora o trabalho 

Paga miserável salário 
Para “esnobar” status e poder 

Não conseguindo Paz p'ra viver 
Aumentando a miséria pela avidez 

  
Não somos todos a mesma raça 

Humanos iguais com graça 
Quando uns aos outros acolhemos 

De coração contribuímos 
Para cobrir o planeta Terra de Amor 

De alegria e gostosa harmonia?! 
  

 

    
3. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor;3. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor;3. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor;3. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor;    

Com apreço reconheço quanto devo a Ti, Senhor!Com apreço reconheço quanto devo a Ti, Senhor!Com apreço reconheço quanto devo a Ti, Senhor!Com apreço reconheço quanto devo a Ti, Senhor!    

Dele não nos julguemos proprietários 
Sejamos respeitosos e dignos usuários 

Cuidando-o com carinho 
Para que nossos filhos e netos 

Possam felizes nele viver 
Tendo todo o prazer 

De o Pai Celeste bendizer 
  

A cooperação na acção 
Torna a acção “prazerosa” 
Satisfaz melhor o freguês 

Que participa na cooperação 
Dando opinião por sua vez 

  
Está na hora de nos converter 

Da competição desistir 
A cooperação instituir 

Para que unidos na acção 
Colhamos os frutos do nosso pão 

  
Elevemos nosso coração a Deus Pai 

Suspendendo os nossos ais 
E na Companhia de Jesus Cristo 

Não deixemos a Vida correr 
Sem nos dar conta de socorrer 
O que mais importa e com isto 

O grande ESPÍRITO nos envolver! 

  

Cooperação X Competição 

Maria Célia Bach 

PROCURA UMA FAMÍLIA DE FÉ?                                                             
Queremos ser essa família para você! 
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Aniversariantes da Semana 
15/01 - Ester Nascimento Gomes, Maria 
Luiza Amado de Jesus, Altamira Alves 
de Aquino, Paulina Alves da Silva, Ed-
son Colavolpe Jr., Denise das Virgens 
Souza 
16/01 - Darcy de Almeida Miranda, Clé-
ber José Torres Viana, Bianca Taciana 
Gomes de Sousa, Adriana Andréa Me-
drado de Andrade, Bianca Taciana Go-
mes de Souza 
17/01 - Zuleica Gomes Pereira Caldas 
18/01 - Pr. Nilton Fernandes da Silveira,  
19/01 – Rafael Jardim Novoa  
20/01 - Noeme dos Santos Britto, Diene 
Maria Duarte, Valdiria dos Santos Silva 
21/01 - Isaias Ferreira dos Santos. 
 
Oremos por: Amantina e Gilna Gal-
vão, Ana Cláudia da Cruz  Concei-
ção, Brasília Santos Soares, Carlos 
Cézar Santos Rios,  Edmundo Soa-
res (irmão de Regina Rego),  Mano-
el S. Rodrigues  (irmão de Edna  
Procópio), Elda Silva Souza, Emeri-
ta dos  Santos,  Enedina Lisboa,  
Flordenice Marambaia,  Gilcélia Sil-
va Santos (Gil),  Germana Santos, 
Getúlio Nogueira, Idalice Portugal, 
Iraci Menezes, Isabel Pereira, Ivo 
Gomes de Alencar,  Joanita Peixoto, 
João Santa Inês, João Pinheiro dos 
S. Filho (Juquinha),  Dc.  José  Coe-
lho, José  Messias, (Filho  
de Irany), Josué Rego, Maria José 
Borges, Maria Lúcia S. Santana, Mi-
riam Leal, Moisés Santos, Noemia e  
Dulcinéia  Galvão Correia, Priscilla 
Isabel Menezes Dantas,  Regina Re-
go, Valdíria Silva Santos, Valmira  
Sales,  Yara A. Figueira, (Amanda 
G. M. Oliveira, Ágnes G. O. Costa, 
Ivanildo Fernandes, Yoná G. Olivei-
ra, Kevin O. Costa, Elton Jr., Lazi-
nha de Jesus. Familiares do irmão 
Marcos Grana). 
 
Em viagem - O Pr. Joás Menezes 
encontra-se no Rio Grande do 
Sul.Estará cumprindo a segunda 
etapa do seu mestrado em teologia 

Pastoral 
(pastor_ibsiaossa@yahoo.com.br) 
Assembléia Convencional - Nesta 
semana, vários dos nossos irmãos 
estarão se dirigindo a Foz do Igua-
çu, no Paraná, para a realização da 
Assembléia da Convenção Batista 
Brasileira/2012. Oremos pelas via-
gens de ida e retorno em segurança 
e paz. Nos dias 18 e 19, haverá 
reuniões e assembléias das Organi-
zações auxiliares da CBB: Pasto-
res, Músicos, Educadores Religio-
sos, União Feminina Missionária, 
Diáconos, Esposas de Pastores,  
Seminários Teológicos, Educandá-
rios Batistas. 
 
Proclamação        
(gilson.ssantos@yahoo.com.br) 
Missões Locais - A nossa campa-
nha está a pleno vapor e louvamos 
a Deus pela participação dos ir-
mãos até aqui, mas estamos confi-
antes que iremos ultrapassar o alvo 
de R$ 30mil e continuar investindo 
na Obra Missionária da Igreja. 
Hoje ouviremos o testemunho da 
Congregação em Pedrão que tem a 
liderança do Pr. Douglas e, para 
glória de Deus, tem desenvolvido 
um excelente trabalho. 
Já levantamos  R$ 6.343,75 
(21,1%), faltando R$ 23.656,25 
(78,9%). 
 
 Discipulado 
(arietebaptista@gmail.com) 
MCA Jovem - Brevemente, será 
anunciado o horário da primeira 
reunião da  MCA Jovem, Organiza-
ção que atenderá o segmento das 
Jovens casadas. Para outras infor-
ma-   
ções, contacte Claudia Paim, Gilde-
te Rezende, Lindóia Nascimento ou 
Soninha Brito. 
 
Comunhão 
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na EST (São Leopoldo-RS), e pede 
as orações dos irmãos. Retornará 
às suas atividades no dia 31. 
 
Gente nova! -  Para alegria dos 
papais, Patrícia e Josemar, chegou 
no dia 04 p.p., o pequeno Isaque. 
Fez a alegria do vovô Everaldo e 
vovó Elisabete. Parabéns a toda a 
família! 
 
Serviço  
acaosocial@igrejabatistasiao.org.br 
Nosso Projeto Sião em Ação, 
em parceria com o SESC, pro-
move: 1ª Exposição de Artesa-
nato, período de 9 a 22 de janei-
ro de 2012, na sala 1.12. Inscri-
ções gratuitas. Participe você 
também!!! 
 
 
Administração 
Contribuições - Os filhos de Sião 
já contribuíram com a importância 
cor 

correspondente a 64,45% do Orça- 
mento Eclesiástico para o mês de 
janeiro de 2012. 
 
Calendário Provisório de Janeiro  
Dias 18 a 24 - Assembléia da Con-  
venção Batista Brasileira e Organi-
zações da CBB (Foz do Iguaçu, PR) 
 
Calendário Provisório de Feverei-
ro 
Dia 04 - Reunião dos Líderes do 
Ministério de Discipulado (14h30) 
Dia 05 - Celebração da Ceia do Se-
nhor (noite) 
Dia 26 - Assembléia Regular da 
Igreja (08h30, primeira convocação) 
 
 
Calendário Provisório de Março 
Dia 04 - Celebração da Ceia do Se-
nhor (manhã) 
Dias 09 a 11 - 19° Encontro de Ca-
sais com Cristo 
Dias 16 a 18 - Simpósio da EBD 
Dia 24 - Reunião de Líderes da EBD 

O desejo do coração de Deus é que os salvos sejam “conformes à imagem de seu Fi-
lho” (Rm 8:29). Pela graça de Deus é que somos salvos, e a partir disso, esta mesma 
graça nos leva a ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Não existe mérito humano na 
salvação, pois todos são pecadores e carecem da graça de Deus. Na verdade a vida do 
apóstolo é um exemplo tremendo da maravilhosa graça de Deus, e com ele podemos 
aprender várias lições. O capítulo três, da carta aos Filipenses, descreve o que Paulo era 
como homem natural, que dependia de suas próprias habilidades e sua herança familiar 
intelectual e religiosa (cf. Fp 3:4-6), e achava que isso agradava a Deus. Ele não entendia 
que havia uma única maneira de ser salvo: a graça e somente a graça de Deus. Só após 
seu verdadeiro encontro com Deus no Caminho de Damasco, ele pôde compreender a 
graça, quando Cristo mudou totalmente sua vida a ponto de afirmar: “Mas o que, para 
mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo” (v. 7). O pecador, uma vez sen-
do perdoado e transformado pela graça, deve apresentar em seu viver uma atitude de 
humildade. Vejamos o que o proeminente missionário, pregador do evangelho falou de si 
mesmo: “Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser cha-
mado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus” (1Co 15:9). Não deve haver orgulho no 
coração da pessoa que verdadeiramente entende a graça de Deus, e aquele que teve 
sua vida transformada estará sempre conduzindo outros a Cristo. Tenhamos a atitude e o 
compromisso de Paulo, que se sentia um privilegiado em poder levar pessoas a Cristo. 
Compartilhemos a mensagem da graça salvadora de Deus aos que estão caminhando no 
pecado. 

Graça Transformadora (Pr. Osni Ferreira) 


