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PLANTONISTAS   (Sasar) 

José Antônio 
Lucas Cunha 

Mário Baracho 
Antônio Almeida 
Messias Barbosa 

 Obédio Gomes 
Moisés Carneiro 

João Pinheiro 
José Antônio 

João Francisco Neves 

RECEPÇÃO 

Manhã 
Noite 

Rosilene França,  Linalva Pinhei-
ro, Zuleide Teixeira 

 Maria Henriques,  Maria José, 
Nívia Chillene, Girsilene Santos     

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dra. Janaína 
Dra. Carol 
Ana Clara 

 Dr. Rossi 
Dra. Janaína 

Edna 

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) 

29/01/2012   Nº 05/12 

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 

       

    
    No Boletim anterior, terminamos por dizer que “a Bíblia é fi-No Boletim anterior, terminamos por dizer que “a Bíblia é fi-No Boletim anterior, terminamos por dizer que “a Bíblia é fi-No Boletim anterior, terminamos por dizer que “a Bíblia é fi-
lha do seu tempo”, significando com esta expressão que o Livro lha do seu tempo”, significando com esta expressão que o Livro lha do seu tempo”, significando com esta expressão que o Livro lha do seu tempo”, significando com esta expressão que o Livro 
Sagrado reflete costumes, expressões, modo de ser e viver das épo-Sagrado reflete costumes, expressões, modo de ser e viver das épo-Sagrado reflete costumes, expressões, modo de ser e viver das épo-Sagrado reflete costumes, expressões, modo de ser e viver das épo-
cas em que foi escrita.cas em que foi escrita.cas em que foi escrita.cas em que foi escrita.     
    A mesma Escritura Sagrada que regula holocaustos, sacrifícios e ofertas A mesma Escritura Sagrada que regula holocaustos, sacrifícios e ofertas A mesma Escritura Sagrada que regula holocaustos, sacrifícios e ofertas A mesma Escritura Sagrada que regula holocaustos, sacrifícios e ofertas 
de bolos como culto, expressa no Salmo 119.105 que “Lâmpada para os de bolos como culto, expressa no Salmo 119.105 que “Lâmpada para os de bolos como culto, expressa no Salmo 119.105 que “Lâmpada para os de bolos como culto, expressa no Salmo 119.105 que “Lâmpada para os 
meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos.” Lutero deixou uma meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos.” Lutero deixou uma meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos.” Lutero deixou uma meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos.” Lutero deixou uma 
expressão bem reguladora ao dizer que “O Antigo Testamento é um testa-expressão bem reguladora ao dizer que “O Antigo Testamento é um testa-expressão bem reguladora ao dizer que “O Antigo Testamento é um testa-expressão bem reguladora ao dizer que “O Antigo Testamento é um testa-
mento de Cristo, que pediu que fosse aberto após sua morte e lido e procla-mento de Cristo, que pediu que fosse aberto após sua morte e lido e procla-mento de Cristo, que pediu que fosse aberto após sua morte e lido e procla-mento de Cristo, que pediu que fosse aberto após sua morte e lido e procla-
mado em todos os lugares por intermédio do evangelho.” Leland RYKEN mado em todos os lugares por intermédio do evangelho.” Leland RYKEN mado em todos os lugares por intermédio do evangelho.” Leland RYKEN mado em todos os lugares por intermédio do evangelho.” Leland RYKEN 
afirma com muita convicção que “A Bíblia é o mais equilibrado livro já es-afirma com muita convicção que “A Bíblia é o mais equilibrado livro já es-afirma com muita convicção que “A Bíblia é o mais equilibrado livro já es-afirma com muita convicção que “A Bíblia é o mais equilibrado livro já es-
crito” Razões para isso são: a variedade de autores, de complexidades e pola-crito” Razões para isso são: a variedade de autores, de complexidades e pola-crito” Razões para isso são: a variedade de autores, de complexidades e pola-crito” Razões para isso são: a variedade de autores, de complexidades e pola-
ridades e de experiências humanas, unidade de assunto, de cosmovisão, as-ridades e de experiências humanas, unidade de assunto, de cosmovisão, as-ridades e de experiências humanas, unidade de assunto, de cosmovisão, as-ridades e de experiências humanas, unidade de assunto, de cosmovisão, as-
sim como de perspectiva teológica. Então, que encontramos na Bíblia? sim como de perspectiva teológica. Então, que encontramos na Bíblia? sim como de perspectiva teológica. Então, que encontramos na Bíblia? sim como de perspectiva teológica. Então, que encontramos na Bíblia? 
BARTH ensina que encontramos BARTH ensina que encontramos BARTH ensina que encontramos BARTH ensina que encontramos HistóriaHistóriaHistóriaHistória, os atos de Deus; , os atos de Deus; , os atos de Deus; , os atos de Deus; AdoraçãoAdoraçãoAdoraçãoAdoração, espa-, espa-, espa-, espa-
lhada em todas as suas páginas, e lhada em todas as suas páginas, e lhada em todas as suas páginas, e lhada em todas as suas páginas, e Moralidade, ÉticaMoralidade, ÉticaMoralidade, ÉticaMoralidade, Ética, a virtude, a grandeza e , a virtude, a grandeza e , a virtude, a grandeza e , a virtude, a grandeza e 
a Integridade, objeto de nossa análise.                                                                                      a Integridade, objeto de nossa análise.                                                                                      a Integridade, objeto de nossa análise.                                                                                      a Integridade, objeto de nossa análise.                                                                                                                                                          
    Relevante característica da Bíblia reside em que ela apresenta uma Relevante característica da Bíblia reside em que ela apresenta uma Relevante característica da Bíblia reside em que ela apresenta uma Relevante característica da Bíblia reside em que ela apresenta uma 
consciência viva de valores: o certo é certo, o errado é errado. O que é valor consciência viva de valores: o certo é certo, o errado é errado. O que é valor consciência viva de valores: o certo é certo, o errado é errado. O que é valor consciência viva de valores: o certo é certo, o errado é errado. O que é valor 
ligaligaligaliga----se a Deus. O resto é vacuidade, fugacidade, ilusão, fumaça, vapor, que se a Deus. O resto é vacuidade, fugacidade, ilusão, fumaça, vapor, que se a Deus. O resto é vacuidade, fugacidade, ilusão, fumaça, vapor, que se a Deus. O resto é vacuidade, fugacidade, ilusão, fumaça, vapor, que 
agora é, daqui a pouco, não mais existe, na palavra do Eclesiastesagora é, daqui a pouco, não mais existe, na palavra do Eclesiastesagora é, daqui a pouco, não mais existe, na palavra do Eclesiastesagora é, daqui a pouco, não mais existe, na palavra do Eclesiastes, , , , “Vaidade “Vaidade “Vaidade “Vaidade 
de vaidades”, Ilusão das ilusões”, “Vazio dos vazios”. Sem Deus. Por essa ra-de vaidades”, Ilusão das ilusões”, “Vazio dos vazios”. Sem Deus. Por essa ra-de vaidades”, Ilusão das ilusões”, “Vazio dos vazios”. Sem Deus. Por essa ra-de vaidades”, Ilusão das ilusões”, “Vazio dos vazios”. Sem Deus. Por essa ra-
zão, “as escolhas revelam nosso caráter”, nossa Integri-zão, “as escolhas revelam nosso caráter”, nossa Integri-zão, “as escolhas revelam nosso caráter”, nossa Integri-zão, “as escolhas revelam nosso caráter”, nossa Integri- Página 3, por favor 

Integridade nos Livros Poéticos Integridade nos Livros Poéticos Integridade nos Livros Poéticos Integridade nos Livros Poéticos (continuação)(continuação)(continuação)(continuação)    

Explicamos, no domingo passado, que estamos  transcrevendo Explicamos, no domingo passado, que estamos  transcrevendo Explicamos, no domingo passado, que estamos  transcrevendo Explicamos, no domingo passado, que estamos  transcrevendo 
parte do trabalho que foi apresentado na parte do trabalho que foi apresentado na parte do trabalho que foi apresentado na parte do trabalho que foi apresentado na Conferência Bíblica Conferência Bíblica Conferência Bíblica Conferência Bíblica 
como parte da programação da assembléia convencional em como parte da programação da assembléia convencional em como parte da programação da assembléia convencional em como parte da programação da assembléia convencional em 



2 "Deus quer falar 
com você,  

Culto Matinal  
    Dirigente: Pr. Gilson  Silva dos SantosDirigente: Pr. Gilson  Silva dos SantosDirigente: Pr. Gilson  Silva dos SantosDirigente: Pr. Gilson  Silva dos Santos 

  
  
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        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      Santo ele é                                                                    Coro El ShaddayLouvor      Santo ele é                                                                    Coro El ShaddayLouvor      Santo ele é                                                                    Coro El ShaddayLouvor      Santo ele é                                                                    Coro 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                                                                                                                                                                                                                  

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

mas não  pelo celular" 

Hino Hino Hino Hino 244  HCC  Oh, Trazei  à Casa do Tesouro! 

 

1. Oh, trazei à casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor!1. Oh, trazei à casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor!1. Oh, trazei à casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor!1. Oh, trazei à casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor!    

ConsagraiConsagraiConsagraiConsagrai----vos como bons mordomos, desfrutando as divinais promessasvos como bons mordomos, desfrutando as divinais promessasvos como bons mordomos, desfrutando as divinais promessasvos como bons mordomos, desfrutando as divinais promessas    

. 

Sim, provai-o, confiantes, dedicai-vos já  ao Senhor, 
que grandes bênçãos sobre vós derramará. 

 
2. Quando minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor;2. Quando minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor;2. Quando minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor;2. Quando minha fé vacila e falha, tudo se escurece ao meu redor;    

com ternura meu Senhor me ampara; pelo seu amor então prossigo.com ternura meu Senhor me ampara; pelo seu amor então prossigo.com ternura meu Senhor me ampara; pelo seu amor então prossigo.com ternura meu Senhor me ampara; pelo seu amor então prossigo.    

Hino 169 CC  Hino 169 CC  Hino 169 CC  Hino 169 CC  Mais de CristoMais de CristoMais de CristoMais de Cristo    
    

    1. Mais de Cristo eu quero ver, mais de seu amor obter, 

Mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. 
 

Mais, mais de Cristo! Mais, mais de Cristo! 
Mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador! 

 

Hoje Domingo vindouro 

Altino, Aydil, Sérgio, Natividade,  
Lindóia, Ozias, Everaldo,  

Nelson, Terezinha 
 

Assessoria Pastoral: Nelson 

Orlando, Hamilton, José Antônio, 
Sérgio, Dorinha, Ariosvaldo,  

Helena, Aydil,  Noeme 
 

Assessoria Pastoral: Rubem 
 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃO    
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Jardim  de  Oração -  Mais um encontro com Deus nesta sexta-feira dia 
27 de Janeiro, às 15 horas. Tema: “Os caminhos divinos” na palavra do 
diácono Walter Carneiro.   Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 361, apt. 
101, Térreo, Edf. Garcia D’Ávila, Garcia, Tel. Telebenção (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    

Grandes coisas o Senhor tem feito...Grandes coisas o Senhor tem feito...Grandes coisas o Senhor tem feito...Grandes coisas o Senhor tem feito...    
....Por isso anunciamos a sua grandeza... (Salmo 100)....Por isso anunciamos a sua grandeza... (Salmo 100)....Por isso anunciamos a sua grandeza... (Salmo 100)....Por isso anunciamos a sua grandeza... (Salmo 100)    

*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  GlórLouvor  GlórLouvor  GlórLouvor  Glória e louvor                                                                                ia e louvor                                                                                ia e louvor                                                                                ia e louvor                                                                                Coro El ShaddayCoro El ShaddayCoro El ShaddayCoro El Shadday    

...Por isso andaremos sempre em comunhão... (Salmo 23)...Por isso andaremos sempre em comunhão... (Salmo 23)...Por isso andaremos sempre em comunhão... (Salmo 23)...Por isso andaremos sempre em comunhão... (Salmo 23)    
        Dedicação dos Bens e VidasDedicação dos Bens e VidasDedicação dos Bens e VidasDedicação 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    

    Ação de Graças Ação de Graças Ação de Graças Ação de Graças     

Louvor     Louvor     Louvor     Louvor     Quando o Amor toca o coraçãoQuando o Amor toca o coraçãoQuando o Amor toca o coraçãoQuando o Amor toca o coração                                                                                                                                                                                                                                Aninha e JabesAninha e JabesAninha e JabesAninha e Jabes    

...Por isso confiaremos e ouviremos a sua voz... (João 3.16)...Por isso confiaremos e ouviremos a sua voz... (João 3.16)...Por isso confiaremos e ouviremos a sua voz... (João 3.16)...Por isso confiaremos e ouviremos a sua voz... (João 3.16)    

6 Culto Vespertino 
Bodas de Ouro do Casal Bodas de Ouro do Casal Bodas de Ouro do Casal Bodas de Ouro do Casal     
João e Linalva PinheiroJoão e Linalva PinheiroJoão e Linalva PinheiroJoão e Linalva Pinheiro    

Dirigente: Dc. Joilson PereiraDirigente: Dc. Joilson PereiraDirigente: Dc. Joilson PereiraDirigente: Dc. Joilson Pereira    

"Deus quer falar 
com você,  

mas não  pelo celular" 

Hino  Hino  Hino  Hino  154 CC154 CC154 CC154 CC            Firme nas PromessasFirme nas PromessasFirme nas PromessasFirme nas Promessas    
    

1. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.1. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.1. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.1. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.    
Fico, pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus.Fico, pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus.Fico, pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus.Fico, pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus.    

    
Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.    

Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.    
    

2. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar;2. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar;2. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar;2. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar;    
pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus.pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus.pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus.pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus.    

    
3. Firme nas promessas sempre vejo assim purificação no sangue para mim;3. Firme nas promessas sempre vejo assim purificação no sangue para mim;3. Firme nas promessas sempre vejo assim purificação no sangue para mim;3. Firme nas promessas sempre vejo assim purificação no sangue para mim;    

plena liberdade gozarei, sem fim, firme nas promessas de Jesus.plena liberdade gozarei, sem fim, firme nas promessas de Jesus.plena liberdade gozarei, sem fim, firme nas promessas de Jesus.plena liberdade gozarei, sem fim, firme nas promessas de Jesus.    

Hino Hino Hino Hino 427  HCC     Pelo Lar Que Tu Nos Deste 

1. Pelo lar que tu nos deste, onde há paz e puro amor, 

pelo bem que nos fizeste, damos graças, ó Senhor, 

pelo bem que nos fizeste, damos graças, ó Senhor! 

 

2. Pela vida em harmonia, tendo fé no Salvador, 

pelas bênçãos, cada dia, damos graças, ó Senhor, 

pelas bênçãos, cada dia, damos graças, ó Senhor! 

 Volte quarta-feira: 19h 

domingo: Manhã, 8h45 e 10h15;  Noite, 18h30 
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Amar Deus sobre tudo Amar Deus sobre tudo Amar Deus sobre tudo Amar Deus sobre tudo     é outro modo de dizer “Não terás outro deus é outro modo de dizer “Não terás outro deus é outro modo de dizer “Não terás outro deus é outro modo de dizer “Não terás outro deus 
diante de mim”diante de mim”diante de mim”diante de mim”; ; ; ; é colocar o Criador em primeiro lugar. é colocar o Criador em primeiro lugar. é colocar o Criador em primeiro lugar. é colocar o Criador em primeiro lugar. Amar o próximoAmar o próximoAmar o próximoAmar o próximo    é é é é 
realizar em relação a ele atos concretos, respeitar as gerações antecedentes, realizar em relação a ele atos concretos, respeitar as gerações antecedentes, realizar em relação a ele atos concretos, respeitar as gerações antecedentes, realizar em relação a ele atos concretos, respeitar as gerações antecedentes, 
pais e superiores, é defender e promover a vida humana, é controlar o instinto pais e superiores, é defender e promover a vida humana, é controlar o instinto pais e superiores, é defender e promover a vida humana, é controlar o instinto pais e superiores, é defender e promover a vida humana, é controlar o instinto 
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Vem da Capa 

Seu PastorSeu PastorSeu PastorSeu Pastor    

Seja bem-vindo! 

Ação SolidáriaAção SolidáriaAção SolidáriaAção Solidária    
 

O Projeto Sião em Ação, em parceria com o SESC, disponibiliza 
vagas para os cursos: Escultura com Balões; Habilidades com 

Agulhas; Aprenda, Faça e Venda; Arte em Jornal e Culinária Na-
tural. Os interessados deverão trazer cópia do RG, CPF, compro-
vantes de residência e renda. Inscrições até dia 14 de fevereiro. 
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Lindóia Nascimento ou Soninha Bri-
to. 
 
Comunhão 
(ioash@hotmail.com) 
Aniversáriantes da Semana 
29/01 - Janete Maria Mascarenhas 
do Carmo, Ronald Ferreira Vascon-
celos, Fernando Wellington Macha-
do Almeida, Tainá Santos Rodrigues 
de Oliveira, Francisco Lopes de Li-
ma.                                                                                                                          
30/01 - José Raimundo dos Santos,  
Cilene Alves de Amorim Machado, 
Jonas Correia da Silva Neto 
31/01 - Maria de Lourdes Encarna-
ção da Silva,  Alaíde dos  Santos 
Sousa 
01/02 -  Edna Almeida Santos Silva, 
Taíse Pereira Santana 
02/02 - Jorge Galderise, Mônica 
Mendôla da Silva, Maria Senhora 
Silva Machado 
03/02  - Manoel do Carmo Oliveira, 
Pr. José Barbosa de Mello, Agnes 
de Barros Salgueiro, Benícia Con-
ceição Santana, Francisco Hanaque 
Rossi 
04/02  - Noeme de Souza Santos 
Cruz, Letícia Santos Oliveira 
 
Oremos por: Alyrio Souza,  Amanti-
na e Gilna Galvão, Ana Cláudia da 
Cruz  Conceição, Brasília Santos 
Soares, Carlos Cézar Santos Rios,  
Edmundo Soares (irmão de Regina 
Rego),  Manoel S. Rodrigues  (irmão 
de Edna  Procópio), Elda Silva Sou-
za, Emerita dos  Santos,  Enedina 
Lisboa,  Flordenice Marambaia,  
Gilcélia Silva Santos (Gil),  Germana 
Santos, Getúlio Nogueira, Idalice 
Portugal, Iraci Menezes, Isabel Pe-
reira, Ivo Gomes de Alencar,  Joani-
ta Peixoto, João Santa Inês, João 
Pinheiro dos S. Filho (Juquinha),  
Dc.  José  Coelho, José  Messias, 
(Filho de Irany), Josué Rego, Maria 
José Borges, Maria Lúcia S. Santa  

Pastoral 
(pastor_ibsiaossa@yahoo.com.br) 
Retorno - O Pr. Walter Baptista co-
munica aos irmãos que voltará ao 
atendimento na próxima quinta-
feira, dia 02, no horário agendado.  
 
Ceia do Senhor - Será celebrada 
no próximo domingo à noite. Estão 
convidados a servi-la os seguintes 
diáconos: Airesnede Rossi, Arios-
valdo Andrade, Aydil Brandão, Eli-
zeu Rezende, Everaldo Monteiro, 
Gildásio dos Reis, Hamilton Bonfim, 
Helena Lúcia, José Altino, José An-
tônio, Lindóia Nascimento, Maria da 
Natividade, Nelson Neves, Ozias 
Luz, Raimundo Brasil, Rubem dos 
Anjos, Sérgio Mendonça, Walter 
Carneiro. O Pastor pede a presença 
de todos às  
18h20 no Gabinete Pastoral domin-
go vindouro. 
 
Proclamação        
(gilson.ssantos@yahoo.com.br) 
Missões Locais - Amados irmãos, 
o nosso desejo é que todos se en-
volvam na Campanha de Missões, 
pois ultrapassar o nosso alvo de R$ 
30 mil significa investimento nos 
Trabalhos Missionários da nossa 
Igreja. 
Hoje, ouviremos o testemunho da 
Frente Missionária na Gamboa de 
Baixo na palavra do Ev. Edmilson 
dos Santos. 
Já levantamos  R$ 9.496,90 
(31,7%), faltando R$ 20.503,10 
(68,3%). 
 
Discipulado 
(arietebaptista@gmail.com) 
MCA Jovem - A MCA Jovem, orga-
nização que atenderá o segmento 
das Jovens casadas, terá sua pri-
meira reunião no dia 02 de feverei-
ro, às 19h30. Outras informações: 
Claudia Paim, Gildete Rezende,  
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na, Miriam Leal, Moisés Santos, 
Noemia e  Dulcinéia  Galvão Cor-
reia, Priscilla Isabel Menezes Dan-
tas,  Regina Rego, Valdíria Silva 
Santos, Valmira  Marcos Grana). 
 
Jornada de Oração - Teremos a 
nossa Jornada de Oração no próxi-
mo sábado, dia 03, das 8 às 12 
horas. Venha compartilhar conosco 
as bênçãos do Senhor. 
 
Palestra - O irmão Dr. Jairo Costa 
palestrou no Centro Cultural de 
Salvador sob o tema Estresse. Pela 
graça divina, causou profunda im-
pressão aos ouvintes. Honra ao 
Senhor! 
 
Serviço  
acaosocial@igrejabatistasiao.org.br 
Solidariedade - A coordenação do 
Projeto Sião em Ação agradece a 
doação de alimentos e lembra à 
Igreja que a nossa Campanha da 
Solidariedade 2012 continua.  
 
Administração 
Contribuições - Os filhos de Sião  
 

já contribuíram com a importância  
correspondente a 101,8% do Orça-
mento Eclesiástico para o mês de 
janeiro de 2012. 
 
Calendário Provisório de Feverei-
ro 
04 - Reunião dos Líderes do Minis-
tério 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 
 
 
Calendário Provisório de Abril 
Dia 01 - Celebração da Ceia do Senhor 
(noite) 
Dias 13 a 15 - Conferências Evangelísti-
cas dos 76 anos da Igreja 
 

A Festa de Linalva e Pinheiro é nossa festa. Na verdade, é um sinal             con-
creto de um casal que, há cinquenta anos, acreditou no amor                                    
e investiu na construção de um casamento, que tem sido para                            

seus irmãos na fé e amigos sem conta, uma inspiração pelo cuidado,                      
lealdade, fidelidade e espírito de parceria.  

Diáconos de nossa igreja, Pinheiro e Nalva são, igualmente, prova de um amor 
imenso pela Noiva de Cristo da qual são parte há muitos anos. Desprendidos 
seja no ministério de Encontros  com Cristo, seja na capelania ou outras obras 
de cunho solidário, não se cansam, não esmorecem e passam uma atitude de 
ânimo que inspira e abençoa. Que Deus acrescente muitos anos de vida conju-
gal e que Nalva e Pinheiro vejam a produção de seus filhos e netos, herança do 
Senhor como nesinam os salmos 127 e 128! 

Esta é a palavra do Casal, Ariete e Pr. Walter Baptista 

À Família Pinheiro 


