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PLANTONISTAS   (Sasar) 
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Moisés Carneiro 

João Pinheiro 
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RECEPÇÃO 
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Noite 

Maria Henriques,  Maria José, 
Nívia Chillene, Girsilene Santos     

 Lourdes Lopes, Raimunda 
Rodrigues, Francis, Enalva 
Pereira   

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dr. Rossi 
Dra. Janaína 

Edna 

 Dra. Carol 
Dr. Silveira 
Rubenita 

Ministério da Adoração: Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor Jo-
vem, Coro Infanto-Juvenil Perfeito Louvor,  Equipes de Louvor, Quarteto DeSeys, Orques-
tra 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 Hospi-
tais, 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, Organiza-
ções 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, Esportes, 
Eventos, Jornadas de Oração 

Ministério de Serviço:  Projeto Sião em Ação, (Assistências Jurídica, Psicológica e Psi-
canalítica, Ação Solidária, Cursos) 

Hoje Domingo vindouro 

Orlando, Hamilton, José Antônio, 
Sérgio, Ariosvaldo,  

Helena, Aydil,  Noeme 
Assessoria Pastoral: Rubem 

Altino, Heleno, Nelson, Juracy,   
Zuleide, Natividade,  
Airesnede, Anácio 

Assessoria Pastoral: Joilson 

DIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃO    

05/02/2012   Nº 06/12 

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 entanto, apesar da tradução usual da palavra Torah como “lei”, 
é mais apropriado entendê-la como “instrução”, expressando um sistema 
ético que inclui não somente a idéia de que os deveres morais do ser huma-
no foram comunicados pelo Eterno Deus, o Qual deu a Lei, mas, igualmente, 
as noções designadas de “imitação de Deus”.  

O propósito do Antigo Testamento não é informar sobre moralida-
de, mas fornecer instrução, ou seja, fornecer torah a ser absorvida pelo ser 
humano de modo a que modele sua maneira de se conduzir na presença de 
Deus. Somos convocados a esse cometimento porque temos uma dupla cha-
mada, dobrada vocação: celestial e terrena. O tema Integridade na Bíblia 
Sagrada alcança os dois pólos: nosso destino diante do Pai, e nossa ética di-
ante do próximo. Antonio Fogazzaro, romancista italiano do final do século 
19, escreveu em sua obra O Santo: “O moderno é bom, mas o eterno é me-
lhor.”  

Para ressaltar a Integridade, a Escritura aponta terríveis defeitos 
humanos nos seus vilões como a palavra de Caim, “Por acaso, sou eu o 
guardião do meu irmão?” (Gênesis 4.9 BH), ou a do insensato, que mesmo 
vendo a maravilha e a ordem da natureza criada pelo Eterno, diz: “Não há 
Deus” (Salmo 14.1 VIB).  

Salienta, do mesmo modo, as mazelas dos seus heróis como a ma-
quinação de Davi em 2Samuel 11.14,15: “Pela manhã 
seguinte, David escreveu uma carta a Joab e enviou-lha Página 3, por favor 

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

IntegridadeIntegridadeIntegridadeIntegridade    



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     DoxaDoxaDoxaDoxa    

*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                                                                                         Quarteto DeSeysLouvor                                                                                         Quarteto DeSeysLouvor                                                                                         Quarteto DeSeysLouvor                                                                                         Quarteto DeSeys    

        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    

        Louvor   Louvor   Louvor   Louvor                                                                                                                                       Quarteto   DeSeysQuarteto   DeSeysQuarteto   DeSeysQuarteto   DeSeys        

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

mas não  pelo celular" 

Hino 171 CC  AvivamentoHino 171 CC  AvivamentoHino 171 CC  AvivamentoHino 171 CC  Avivamento    
    

1. Aviva1. Aviva1. Aviva1. Aviva----nos, Senhor! Oh, dános, Senhor! Oh, dános, Senhor! Oh, dános, Senhor! Oh, dá----nos teu poder!nos teu poder!nos teu poder!nos teu poder!    
De santidade, fé e amor reveste o nosso ser!De santidade, fé e amor reveste o nosso ser!De santidade, fé e amor reveste o nosso ser!De santidade, fé e amor reveste o nosso ser!    

                    
                    AvivaAvivaAvivaAviva----nos, Senhor! Eis nossa petição!nos, Senhor! Eis nossa petição!nos, Senhor! Eis nossa petição!nos, Senhor! Eis nossa petição!    

                    Ateia o fogo do alto céu em cada coração!Ateia o fogo do alto céu em cada coração!Ateia o fogo do alto céu em cada coração!Ateia o fogo do alto céu em cada coração!    
    

2. Desperta2. Desperta2. Desperta2. Desperta----nos, Senhor! Oh, fazenos, Senhor! Oh, fazenos, Senhor! Oh, fazenos, Senhor! Oh, faze----nos fruirnos fruirnos fruirnos fruir    
As ricas bênçãos divinais, primícias do porvir!As ricas bênçãos divinais, primícias do porvir!As ricas bênçãos divinais, primícias do porvir!As ricas bênçãos divinais, primícias do porvir!    

    

Hino 116 CC   Hino 116 CC   Hino 116 CC   Hino 116 CC   Desejo da AlmaDesejo da AlmaDesejo da AlmaDesejo da Alma    
    

1.  Vem, Espírito divino, grande ensinador!1.  Vem, Espírito divino, grande ensinador!1.  Vem, Espírito divino, grande ensinador!1.  Vem, Espírito divino, grande ensinador!    
Vem! descobre às nossas almas Cristo, o Salvador!Vem! descobre às nossas almas Cristo, o Salvador!Vem! descobre às nossas almas Cristo, o Salvador!Vem! descobre às nossas almas Cristo, o Salvador!    

    
Cristo, Mestre, ouve com favor! Cristo, Mestre, ouve com favor! Cristo, Mestre, ouve com favor! Cristo, Mestre, ouve com favor!     

Em poder e graça insigne obre o teu amor!Em poder e graça insigne obre o teu amor!Em poder e graça insigne obre o teu amor!Em poder e graça insigne obre o teu amor!    
    

2.  Vem! demole os alicerces da enganosa paz,2.  Vem! demole os alicerces da enganosa paz,2.  Vem! demole os alicerces da enganosa paz,2.  Vem! demole os alicerces da enganosa paz,    
Aos errados concedendo salvação veraz!Aos errados concedendo salvação veraz!Aos errados concedendo salvação veraz!Aos errados concedendo salvação veraz!    

    
3.  Vem! reveste a tua igreja de poder e luz!3.  Vem! reveste a tua igreja de poder e luz!3.  Vem! reveste a tua igreja de poder e luz!3.  Vem! reveste a tua igreja de poder e luz!    

Vem! atrai os pecadores ao Senhor Jesus!Vem! atrai os pecadores ao Senhor Jesus!Vem! atrai os pecadores ao Senhor Jesus!Vem! atrai os pecadores ao Senhor Jesus!    
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Jardim  de  Oração -  Mais um encontro com Deus nesta sexta-feira dia 10 de 
Fevereiro, às 15 horas. Tema: “Confiar na Rocha Eterna” na palavra do evan-
gelista  Davi Trindade.   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: jardimde-
deus79@yahoo.com.br. Compareça!  
 

O ECOE está de Férias!  Estamos em recesso dos grupos que se reúnem no 
Templo, e retornaremos nossas atividades amanhã. 

NAF -  O Núcleo de Apoio à Família está de volta às suas atividades. Nos reu-
nimos todas às quintas- feiras, às 19h30 na sala 2-07.Venha orar conosco pe-
las nossas famílias. 

“... 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) 

 

Ação de GraçasAção de GraçasAção de GraçasAção de Graças    
    Compartilhando o CáliceCompartilhando o CáliceCompartilhando o CáliceCompartilhando o Cálice    
*Hino  104 CC *Hino  104 CC *Hino  104 CC *Hino  104 CC         O Bom Porvir  O Bom Porvir  O Bom Porvir  O Bom Porvir  (estribilho)(estribilho)(estribilho)(estribilho)    
*Bênção                                                                                *Bênção                                                                                *Bênção                                                                                *Bênção                                                                                    

E, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serãoE, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serãoE, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serãoE, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão    
Para regar a minha fé e consolar meu coração.Para regar a minha fé e consolar meu coração.Para regar a minha fé e consolar meu coração.Para regar a minha fé e consolar meu coração.    

Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,    
Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz!                                                                 Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz!                                                                 Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz!                                                                 Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz!                                                                 
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*Oração Invocatória*Oração Invocatória*Oração Invocatória*Oração Invocatória    
        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     DoxaDoxaDoxaDoxa    
        Nas Mãos de Deus    Nas Mãos de Deus    Nas Mãos de Deus    Nas Mãos de Deus        

6 Culto Vespertino 
Celebração da Ceia do SenhorCelebração da Ceia do SenhorCelebração da Ceia do SenhorCelebração da Ceia do Senhor    

"Deus quer falar 
com você,  

mas não  pelo celular" 

Hino 79 CC  Hino 79 CC  Hino 79 CC  Hino 79 CC  Um Bom AmigoUm Bom AmigoUm Bom AmigoUm Bom Amigo    
    

1.  Um  bom amigo, e fiel, achei: Jesus, meu Salvador; 1.  Um  bom amigo, e fiel, achei: Jesus, meu Salvador; 1.  Um  bom amigo, e fiel, achei: Jesus, meu Salvador; 1.  Um  bom amigo, e fiel, achei: Jesus, meu Salvador;     
    Contar aquilo que fez por mim, eu quero, sim, e com fervor.Contar aquilo que fez por mim, eu quero, sim, e com fervor.Contar aquilo que fez por mim, eu quero, sim, e com fervor.Contar aquilo que fez por mim, eu quero, sim, e com fervor.    

    
Graça real, sem fim, mostra Jesus por mim; Graça real, sem fim, mostra Jesus por mim; Graça real, sem fim, mostra Jesus por mim; Graça real, sem fim, mostra Jesus por mim;     

Gozo me dá, alegria sem par! Que prazer, prazer!Gozo me dá, alegria sem par! Que prazer, prazer!Gozo me dá, alegria sem par! Que prazer, prazer!Gozo me dá, alegria sem par! Que prazer, prazer!    
    

2.  Do mal não deixa de defender, seguro bem estou;2.  Do mal não deixa de defender, seguro bem estou;2.  Do mal não deixa de defender, seguro bem estou;2.  Do mal não deixa de defender, seguro bem estou;    
Com forte braço, com seu poder amparaCom forte braço, com seu poder amparaCom forte braço, com seu poder amparaCom forte braço, com seu poder ampara----me; contente vou.me; contente vou.me; contente vou.me; contente vou.    

    
3.  E quando necessitado sou, eu posso recorrer 3.  E quando necessitado sou, eu posso recorrer 3.  E quando necessitado sou, eu posso recorrer 3.  E quando necessitado sou, eu posso recorrer     

Ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher.Ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher.Ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher.Ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher.    

Hino    Hino    Hino    Hino    Ao Pé da CruzAo Pé da CruzAo Pé da CruzAo Pé da Cruz    
    

Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguirMeu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguirMeu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguirMeu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir    
E, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti.E, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti.E, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti.E, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti.    

Pois sei que Tu tens o melhor pra mim, há um segredo no Teu coraçãoPois sei que Tu tens o melhor pra mim, há um segredo no Teu coraçãoPois sei que Tu tens o melhor pra mim, há um segredo no Teu coraçãoPois sei que Tu tens o melhor pra mim, há um segredo no Teu coração    
Oh! DáOh! DáOh! DáOh! Dá----me forças pra continuar guardando a promessa em oração.me forças pra continuar guardando a promessa em oração.me forças pra continuar guardando a promessa em oração.me forças pra continuar guardando a promessa em oração.    

Firme, oh! Deus está o meu coração; firme nas promessas do Senhor,Firme, oh! Deus está o meu coração; firme nas promessas do Senhor,Firme, oh! Deus está o meu coração; firme nas promessas do Senhor,Firme, oh! Deus está o meu coração; firme nas promessas do Senhor,    
Eu continuo olhando para Ti, e, assim, eu sei que posso prosseguir.                                           Eu continuo olhando para Ti, e, assim, eu sei que posso prosseguir.                                           Eu continuo olhando para Ti, e, assim, eu sei que posso prosseguir.                                           Eu continuo olhando para Ti, e, assim, eu sei que posso prosseguir.                                           

E, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serãoE, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serãoE, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serãoE, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão    
Para regar a minha fé e consolar meu coração.Para regar a minha fé e consolar meu coração.Para regar a minha fé e consolar meu coração.Para regar a minha fé e consolar meu coração.    

Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,    
Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz!Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz!Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz!Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz!    

Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim;Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim;Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim;Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim;    
quão grande És Tu, Senhor, quão grande És pra mim!quão grande És Tu, Senhor, quão grande És pra mim!quão grande És Tu, Senhor, quão grande És pra mim!quão grande És Tu, Senhor, quão grande És pra mim!    

Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poderTua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poderTua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poderTua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder    

Volte Quarta-feira: 19h 

Domingo: manhã, 8h45 e 10h15;  noite, 18h30 

fxâ ctáàÉÜfxâ ctáàÉÜfxâ ctáàÉÜfxâ ctáàÉÜ    
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 “Ó Deus, concede ao rei a tua rectidão e ao príncipe a tua justiça para 
que julgue o teu povo com justiça e trate os humildes com rectidão” (Salmo 
72.1,2 BSTI);  
 “Eu sou do meu amado e ele é meu” (Cântico dos Cânticos 6.3); 
  “A recordação da minha miséria e angústia é como fel e veneno. Tudo 
o que me aconteceu não se apaga da minha memória. Por outro lado, pen-
sando bem, acho que devo ter esperança... Digo para comigo: ‘O Senhor é 
tudo para mim por isso confiarei nele” (Lamentações 3.19-21 BSTI); 
 “Na presença de Deus, tomei o compromisso de nunca fixar os olhos 
numa jovem. Caso contrário, que recompensa poderia eu esperar do Deus 
todo-poderoso que habita nos céus?” (Jó 31.1,2 BSTI). 
 E nós? E hoje? E nesta pós-modernidade? Como ficam os relaciona-
mentos entre os seres humanos, inclusive os éticos, os axiológicos, à luz de 
novos conhecimentos, novas técnicas que têm modificado com expressiva 
profundidade, de modo acelerado, radical e universal  as bases da vida soci-
al e os valores individuais? 

Por que Salientar os Livros Poéticos da Bíblia Sagrada?Por que Salientar os Livros Poéticos da Bíblia Sagrada?Por que Salientar os Livros Poéticos da Bíblia Sagrada?Por que Salientar os Livros Poéticos da Bíblia Sagrada?    
 Simples. Porque poesia nos fala desde sempre. É, sem dúvida, a forma 
mais concentrada de escrever. Ao mesmo tempo, pode ser profundamente 
emocional.                        
 Interessa-nos a poesia hebraica registrada na Bíblia Sagrada, que, ape-
sar de distribuída em outros livros do Antigo Testamento, representa-se em 
toda expressão nos livros dos Salmos, Cântico dos Cânticos e Lamentações 
de Jeremias. O Livro de Jó por alguns especialistas é considerado um livro 
da chamada Literatura Sapiencial (ou de Sabedoria, como já salientado), que 
inclui Provérbios e Eclesiastes. Outros o classificam como Literatura Poética. 
Efetivamente, e, e, e, o Livro de Jó é sapiencial em poesia. Seus capítulos iniciais e 
final estão a modo de prosa, o miolo, porém, é uma discussão sapiencial em 
forma poética.  
 Recordemos, ainda, que a divisão canônica da Bíblia hebraica é trípli-
ce, diferente da divisão cristã. Para o judaísmo, as três partes são a Lei 
(Torah), os Profetas (Neviim) e os Escritos (Kethuvim). Entre os Profetas do 

Vem da Capa 

Seja bem-vindo! 
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gação da palavra respectivamen-
te. 
 
Comunhão 
(ioash@hotmail.com) 
Aniversáriantes da Semana 
05/02 - Creuza Viana Freitas, Ânge-
la Maria Anunciação, Edmilson Ma-
cedo da Silva, Terezinha Maria Ca-
mões  Colavolpe 
06/02 - Laura Marins Paes Coelho, 
Paloma Batista dos Santos 
07/02 - Maria Elisa Martinez,  Maria 
Janete da Costa Silva, Isa Santos 
de Oliveira Silva 
08/02 - Débora Teixeira Cardoso, 
Maria Eunice dos Santos 
09/02 - Jailza Andrade da Silva Pe-
reira, Alcides Dias Bernardino, Nilze-
te Assis Oliveira, Daniela Tedgüe 
Alves Lima, Maria  Ivone Santana 
Santiago 
10/02 - Carmelita da Silva Simões, 
Tânia Mª da S. Cerqueira 
11/02 - José de Barros Nascimento. 
 
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, Dc. Jo-
ão Pinheiro dos S. Filho (Juquinha),  
Dc.  José  Coelho, José  Messias, 
(Filho de Irany), Josué Rego, Maria 
José Borges, Maria Lúcia S. Santa-
na, Miriam Leal, Moisés Santos, No-
emia e  Dulcinéia  Galvão Correia, 
Priscilla  Isabel  Menezes  Dantas,  
Regina Rego, Valdíria Silva Santos, 
Valmira  Sales, Yara A. Figueira. 

Pastoral 
(pastor_ibsiaossa@yahoo.com.br) 
Agradecimento - O Pastor da Igre-
ja agradece aos irmãos que se res-
ponsabilizaram pela direção dos 
Cultos e pelas pregações durante 
sua ausência por ocasião da 92ª 
Assembléia da CBB. Roga a Deus 
Suas bênçãos sobre cada vida. 
 
Ceia do Senhor - O Pastor pede a 
presença dos diáconos escalados 
para a celebração da Ceia do Se-
nhor no Gabinete Pastoral às 
18h20. 
 
Proclamação        
(gilson.ssantos@yahoo.com.br) 
Missões Locais - Hoje, ouviremos 
o testemunho da Congregação em 
Pedrão,BA, que tem a liderança do 
Pr. Douglas e a importante contri-
buição da Dcª. Natividade Costa 
que nos trará uma palavra de teste-
munho. 
Dos valores de Missões Locais, es-
ta congregação tem alto investimen-
to, pois o sustento do pastor é inte-
gralmente da oferta desta Campa-
nha, além da compra do terreno no 
final do ano passado para a cons-
trução do templo.  
Louvamos a Deus por este privilé-
gio e contamos com a sensibilidade 
dos irmãos para contribuírem com 
Missões Locais a fim de continuar-
mos investindo e, se possível, abrir-
mos novos trabalhos missionários. 
Do alvo de R$ 30 mil já alcançamos 
R$ 10.464,90 (34,8,%), faltando R$ 
19.535,10 (65,24%). 
 
Em viagem - O Pr. Gilson San-
tos e o Ev. Antônio Carlos e suas 
respectivas famílias encontram-
se na noite de hoje em visita à 
Congregação em Santo Amaro 
para Celebração da Ceia e Pre- 
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Nota de falecimentos - Comuni-
camos o falecimento da irmã Âurea 
Santos Pereira, tia do irmão Zezito, 
no dia 10 p.p.; e da irmã Cirene Ca-
jado, mãe de Lígia Cajado, no dia   
21p.p. Que o Santo Espírito conforte 
a todos os familiares! 
 
Serviço  
acaosocial@igrejabatistasiao.org.br 
Solidariedade - A Coordenação do 
Projeto Sião em Ação continua a 
agradecer a doação de alimentos e 
lembra à Igreja que a nossa Campa-
nha da Solidariedade 2012 continua.  
 
A coordenação do Projeto Sião em 
Ação parabeniza os irmãos Elielson 
de Jesus e Djanete Ribeiro pela 
iniciativa de retorno aos estudos. 
Vocês vão longe... Deus continue 
abençoando!  
 
Administração 
Contribuições - Os filhos de Sião  
contribuíram com a importância cor-
respondente  a  119,95%  do  Orça-
mento Eclesiástico  para o mês  de    

janeiro de 2012. 
 
Calendário Provisório de Feverei-
ro 
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 
Dia 25 - Assembléia Geral da Igreja. 
 
Calendário Provisório de Abril 
Dia 01 - Celebração da Ceia do Se-
nhor (noite) 
Dias 13 a 15 - Conferências Evan-
gelísticas dos 76 anos da Igreja 
(pregador: Pr. Josué Salgado - Igre-
ja Memorial Batista de Brasília, DF) 
Dia 17 - 76° aniversário da Igreja 
Dia 29 - Dia da Escola Bíblica Domi-
nical 
Assembléia Regular da Igreja. 

CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS DIAS  E   HORÁRIOSDIAS  E   HORÁRIOSDIAS  E   HORÁRIOSDIAS  E   HORÁRIOS 

ESCULTURA ESCULTURA ESCULTURA ESCULTURA     

COM BALÕESCOM BALÕESCOM BALÕESCOM BALÕES 

SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA----FEIRAFEIRAFEIRAFEIRA 

08:30 as 11:30 (MANHÃ)08:30 as 11:30 (MANHÃ)08:30 as 11:30 (MANHÃ)08:30 as 11:30 (MANHÃ) 

13:30 as 16:30 (TARDE)13:30 as 16:30 (TARDE)13:30 as 16:30 (TARDE)13:30 as 16:30 (TARDE) 

HABILIDADES  HABILIDADES  HABILIDADES  HABILIDADES      

COM AGULHASCOM AGULHASCOM AGULHASCOM AGULHAS 

TERÇATERÇATERÇATERÇA----FEIRAFEIRAFEIRAFEIRA 

08:30 as 11:30 (MANHÃ)08:30 as 11:30 (MANHÃ)08:30 as 11:30 (MANHÃ)08:30 as 11:30 (MANHÃ) 

13:30 as 16:30 (TARDE)13:30 as 16:30 (TARDE)13:30 as 16:30 (TARDE)13:30 as 16:30 (TARDE) 

APRENDA, FAÇA APRENDA, FAÇA APRENDA, FAÇA APRENDA, FAÇA     

E VENDAE VENDAE VENDAE VENDA 

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA----FEIRAFEIRAFEIRAFEIRA 

08:30 as 11:30 (MANHÃ)08:30 as 11:30 (MANHÃ)08:30 as 11:30 (MANHÃ)08:30 as 11:30 (MANHÃ) 

13:30 as 16:30 (TARDE)13:30 as 16:30 (TARDE)13:30 as 16:30 (TARDE)13:30 as 16:30 (TARDE) 

OBS: Será ministrado várias técnicas de artesanatoOBS: Será ministrado várias técnicas de artesanatoOBS: Será ministrado várias técnicas de artesanatoOBS: Será ministrado várias técnicas de artesanato 

ARTE EM JORNALARTE EM JORNALARTE EM JORNALARTE EM JORNAL QUINTAQUINTAQUINTAQUINTA----FEIRAFEIRAFEIRAFEIRA 

08:30 as 11:30  (MANHÃ)08:30 as 11:30  (MANHÃ)08:30 as 11:30  (MANHÃ)08:30 as 11:30  (MANHÃ) 

13:30 as 16:30  (TARDE)13:30 as 16:30  (TARDE)13:30 as 16:30  (TARDE)13:30 as 16:30  (TARDE) 

CULINÁRIA CULINÁRIA CULINÁRIA CULINÁRIA     

NATURALNATURALNATURALNATURAL 

SEXTASEXTASEXTASEXTA----FEIRAFEIRAFEIRAFEIRA 

08:30 as 11:30  (MANHÃ)08:30 as 11:30  (MANHÃ)08:30 as 11:30  (MANHÃ)08:30 as 11:30  (MANHÃ) 

Projeto Sião em Ação  


