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PLANTONISTAS   (Sasar) 

David Chaves 
Daniel Santos 
João de Deus 

Marcos Valerio 

 Alexandre Tavares 
Glicério Rosa  
Agnaldo Tosta 

Humberto Zacarias  
Vivaldo Pereira 

Antonio Carlos Galvão 

RECEPÇÃO 
Manhã 
Noite 

Rosilene França,  Raquel 
de Oliveira 

 Ninfa Batista,  Linalva 
Pinheiro, Zuleide Teixeira, 

Selma Henriques,   
Mª Eunice Santos 

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dra. Adlene 
Dr. Silveira        
Maria José 

 Dra. Carol 
Dr. Rossi 
Rubenita 

Ministério da Adoração: Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor 
Jovem, Coro Infanto-Juvenil Perfeito Louvor,  Equipes de Louvor, Quarteto Daleth, 
Orquestra Kinereth, Cursos 
Ministério da Proclamação: CB Barra, CB Luís Anselmo, CB Santo Amaro, CB Wag-
ner, FMB Gamboa de Baixo, FMB Itaberaba, 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, Grupo de Solteiros com Cristo, Organiza-
ções Missionárias, Encontros com Cristo, Alfabetização de Adultos pelo Método Bíbli-
co, Simpósios, Congressos, Retiros Espirituais, Vivências, Ministério Mãos e Vidas 
Ministério da Comunhão: Acampamentos, Caravanas, Visitação, Ágapes, Esportes, 
Eventos, Jornadas de Oração 

Hoje Domingo vindouro 
Gildásio, Mab,  Ariosvaldo,  
Rubem, Walter, Raimundo,  

Pinheiro, Nalva, Lindóia 
Assessoria Pastoral: Aydil 

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

Assessoria Pastoral: Joilson 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 

 

17/02/2013   Nº 06/13 

Rev. Walter Santos Baptista, Ed.D. (e.f.)           
Pastor Efetivo;  

Rev. Valdívio de Oliveira Coelho, Pastor Emérito; Rev. 
M. G. White,                                                    

Pastor Fundador.  
   Rua Forte de São Pedro, 68,                            

Campo Grande, 40080-016 Salvador, BA Telefones: 
(71) 3328-2934 / 3328-3754 / 3328-4763 

“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 

Impossível? 

Imaginem uma grande pedra colocada no meio do caminho. 
Carlos Drummond de Andrade até disse que "no meio do 
caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do cami-
nho, no meio do caminho tinha uma pedra... 

Não há como transpô-la, mas em Hebreus 11 há expressões que são elu-
cidativas:  
 
“Pela fé, Abraão - e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada 
em idade -  recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aque-
le que lhe havia feito a promessa” (v.11). 
 
Para transpor o intransponível, é preciso muito mais além da fé intelectual, 
da fé que diz "eu creio", "acredito no que está descrito aqui". Fé que é 
interessante, mas é morta, não é operativa. Precisamos de uma fé viva, 
criadora, e inabalável, fé-decisão de seguir as ordens da Graça Divina 
que nos coloca tantas vezes diante de tarefas aparentemente intransponí-
veis!  
 
Foi o caso de Moisés que recebeu a incumbência de formar de um povo 
incrédulo, duro de coração, rebelde, até, uma nação: o povo de Deus! E 
não foi mesmo o que aconteceu? Quando ele tirou o povo do Egito, e che-
gou ao deserto, a primeira situação de rebeldia foi aquele desejo, aque-
la fome dos temperos do Egito (cf. Nm 11.5): "Nós queremos os alhos e as 
cebolas, essa comida não tem graça sem o tempero do Egito!" Primeira 
rebeldia!  
 
E Josué, lugar-tenente de Moisés, de um povo despreparado teve de for-
mar um exército de conquista, e com essa missão e o senso de socorro 
divino transpuseram ambos, Moisés e Josué, o intransponível, porque a 
escravidão foi quebrada, o mar se abriu, o povo foi alimentado e mitiga-
da a sua sede, chegou a Canaã, conquistou a terra, e se estabeleceu na 
Palestina! Daí Jesus poder afirmar que "as coisas que são impossíveis aos 
homens são possíveis a Deus" (Lc 18.27). 
 
Temos no hinário O Cantor Cristão esse mesmo senso de separação no 
hino 477 que diz: 
 
"Peregrinos, quais estrangeiros, nós seguimos pelo mundo a viajar; 
Aqui há trevas e iniquidades, aqui há lutas contra a maldade; 
Peregrinos, quais estrangeiros, nós seguimos pelo mundo a viajar." 

Página 3, por favor 



mas não  pelo celular"    
   
  Prelúdio Coral                                                                                   Mulheres Cristãs em Adoração             
*Cânticos de Sião                                                                                              Grupo de Louvor Doxa 
*Invocação 
  3 Minutos de Missões   
  Louvor   Não sei porque                                                                                           Elizete Valverde                                                                
  Dedicação dos Bens e Vidas   (Participação das Senhoras)  

*Oração Dedicatória 
  Louvor Coral                                                                                    Mulheres Cristãs em Adoração                                                                   
  Nas Mãos de Deus 
  Louvor   Redenção                                                                                                            André Mário  
  Mensagem                                                                                                 Pr. Gilson Silva dos Santos  

2 "Deus quer 
falar com você,  Culto Matinal 

Hino   Meus  Dízimos 
                              

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

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

 
Aceita, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti! 

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

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

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

 
3.  Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu; 

minh’alma ilumina com Tua luz, sim dá-me fé. 
Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei. 

Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”. 
 

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

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

 
No Teu tesouro, ó Salvador, recebe os dízimos um a um 

Que sempre damos em amor, sim, um a um. 

Hino 52 HCC   Grandioso És Tu  
  

1.  Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,                                                                                   
contemplo a Tua imensa criação - o céu e a terra, os vastos oceanos – 

fico a pensar em tua perfeição. 
  

Então minha alma canta a ti, Senhor: “Grandioso és tu!  Grandioso és tu!”  
Então minha alma canta a ti, Senhor: “Grandioso és tu! Grandioso és tu!” 

  
2.  Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar; 

olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. 
  

3. Quando eu medito em teu amor tão grande,                                                                                     
Que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho 

também a minha vida te ofertar. 
  
 

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);  5ª  (15h - 18h - fineza 
agendar)  

Tesouraria 
 

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

Coord. Quésia Meneses   
coordprojetosocial@igrejabatistasiao.org.br 

 
2ª  a 4ª  (8h -12h) 

 

 
ETSEL– Escola Técnica de Saúde Evangélica. Estão abertas, com preço promocio-
nal, as inscrições para os cursos Técnicos em Enfermagem, Técnico em Nutrição, 
Técnico em Radiologia.  Programação e  Informações na Escola Técnica de Saúde 
Evangélica (Rua da Mouraria nº 56/58 Nazaré. Telefones: 3321-7386 / 3321-4298. 
 
Jardim  de  Oração - Mais um encontro com Deus nesta sexta feira dia 22 de feverei-
ro, às 15 horas. Tema: “Fomos criados para adorar” na palavra da Profa. Laís Lucí-
ola. Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 361, apt. 101, Térreo, Edf. Garcia D’Ávila, 
Garcia, Tel. Telebênção (24h): (71) 3329-6927, Tele-Fax:  3383-1740, (71)9973-
9847 / 9220-0071.  
E-mail: jardimdedeus79@yahoo.com.br. Compareça!  
 
Solicitação. A Dcª. Linalva Pinheiro, solicita dos irmãos Revistas da EBD usadas  
para o trabalho nas penitenciárias  e hospitais.      
 
MCA Jovem - Nossas próximas reuniões serão nos dias 19 e 26 de fevereiro, às 19h., 
quando estudaremos o livro “Mulheres V”.  
 
MCA Jovem -  Chá. Realizaremos um chá para mulheres no dia 9 de março em co-
memoração  ao 1º  aniversário da MCA Jovem e do Dia Internacional da Mulher. 
Outras informações com Claudia Paim.  
Aulas de Instrumento Musical com o Prof. José Carlos: Violão (clássico e popular), 
Contrabaixo, Violino, Violoncelo, Teclado, Sax, Clarinete, Flauta doce e transversal, 
Gaita e Cavaquinho. Procure a MM. Elisa para melhores informações: (9275-7753). 

Projeto Sião em Ação informa. As irmãs acima de 35 anos que ainda não fizeram o 
Exame de Mamografia, por gentileza, procurem a Coordenação.  Ainda temos vagas! 
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“... coisas novas e velhas...” (Mt 13.52) 



   

          
 
 
  Prelúdio  
*Cânticos de Sião                                                                Grupo de Louvor Doxa 
*Invocação 
  Dedicação dos Bens e Vidas 

*Oração de Dedicação    
*Cânticos de Sião                                                                 Grupo de Louvor Doxa  
  Nas Mãos de Deus   
  Louvor                                                                                            Gustavo  Souza  
  Mensagem Bíblica                                                       Pr. Joás de Souza Menezes 

 *Bênção                                                          
   Poslúdio                              

6 "Deus quer 
falar com você,  

mas não  pelo celular" 
Culto Vespertino 

 

Hineto   E me Derramar 
 

Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro o meu coração; 
meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. 

És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim. 
Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. 

 
Eu venho me derramar, dizer que Te amo, 

e me derramar, dizer-Te preciso, 
e me derramar, dizer que sou grato, 

e me derramar, dizer que És formoso! 

Hineto   Ofereço a Minha Vida a Ti 
  

Tudo o que sou, tudo o que tenho estão diante de Ti, Senhor; 
minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor. 

 
Ofereço minha vida a Ti, usa o meu viver  

para Tua glória os meus dias são Teus Senhor 
que seja o meu louvor sacrifício agradável minha vida eu te dou. 

 
O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão 

minha esperança e os meus planos, todo o meu ser 
pertence ao Senhor. 

 
Dou-te porque me deste primeiro, tudo o que tenho já pertence ao Senhor; 

a minha vida é Tua, somente me rendo a Ti, meu Senhor.  

Somos uma igreja contemporânea, sem perder a tradição bíblica! 
Doutrina do primeiro século,atuante no século 21! 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            

1.  Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,                                                                                             

3. Quando eu medito em teu amor tão grande,                                                                                           
Seja bem-vindo! Sua presença nos alegra!  

Faça da Família Sião a sua família 

 

 
*Bênção Apostólica                                                            
  Poslúdio    
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O Messias 

 
Da raiz de Jessé subiu a vara 

que havia de dar sombra ao mundo inteiro, 
e desfraldar o lábaro altaneiro 

da verdade que o mundo rejeitara. 
 

Em igualdade numa vida rara, 
o lobo andará junto ao cordeiro 

e, em fraternal convívio verdadeiro, 
a ursa e a vaca estarão na mesma seara. 

 
Pois o renovo que subiu da terra 

todo o poder nas suas mãos encerra 
e há de mudar as coisas de uma vez. 

 
Porque ele há de ser grande entre os maiores, 

sendo o Senhor de todos os senhores, 
e entre os reis do universo, o Rei dos reis. 

 

4.  E quando, enfim, Jesus vier em glória                                                                                       
e ao lar celeste então  me transportar, adorarei, prostrado e para sempre: 

“Grandioso és tu! Meu Deus!”, hei de cantar. 

 
 

Sim, somos chamados para o discipulado que é uma caminhada espiritual, uma 
aventura espiritual.  
 
"Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não 
vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho." (Hb 
11.1,2) 

Vem da Capa 

Seu Pastor 

Jônathas Braga 
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lice de Jesus Araújo.  
Oremos por: Adalberto Silveira de 
Souza, Alyrio Souza, Ana Cláudia 
da Cruz Conceição Ferreira,  Basi-
lício Bispo de Melo, Brasília San-
tos Soares, Carlos Cézar Santos Ri-
os, Carmelita Lopes, Crezilda Ma-
ria  da Silva, Dinair Leal, Doralice 
Oliveira, Elda Silva Souza, Enedi-
na Lisboa, Epifânia Vieira dos 
Santos (Epi), Eulália Gregória de 
Oliveira (mãe de Leandro O. Perei-
ra), Eunice Novaes dos S. Carva-
lho, Flordenice Marambaia,  Ger-
mana Santos, Getúlio Nogueira, 
Gilcélia Silva Santos (Gil), Gilna 
Galvão, Hilda Assunção, Idalice 
Portugal, Ilza Pereira Lima Pache-
co, Iraci Menezes, Isabel Pereira, 
Ivo Nunes Vieira (irmão de Epi), 
Ivo Gomes de Alencar, Ivone Si-
mões Regis da Silva (mãe de Eli-
sa), Joanita Peixoto, João Santa 
Inês,  Dc. José  Coelho, José  Mês-
sias, (Filho de Irany), Pr. José  Sa-
les da Costa, Josué Rego, Jucely 
M. Sampaio, Jurema Rodrigues, 
Lindinalva Conceição dos  Santos, 
(filha do  Ir. Antônio Bispo), Lucas  
Silva Nascimento e  família, Mab 
Borges  dos Reis, Manoel S. Rodri-
gues  (irmão de Edna Procópio), 
Miriam Leal, Miriam Santos Silva,  
Moisés  Santos,  Noemia e Dulci-
néia  Galvão Correia, Neuza Cele-
cina G. do Nascimento, Petruska 
Maria Leal Cirqueira, Priscilla  Isa-
bel  Menezes Dantas, Regina Re-
go, Roberto dos   Santos Britto, 
Sonia Oliveira Silva, Tauana Silva 
Sacramento, Urias  Araujo (pai do 
irmão Ulisses Araujo), Valdiria Sil-
va Santos, Valmira   Sales, Valfri-
des Galderisi, Dc. Vivaldo Pereira 
Costa, William M. de Souza Santa-
na, Yara A. Figueira, (Familiares 
do irmão Marcos Grana:  Amanda  
G. M. Oliveira, Ágnes G. O. Costa, 
Ivanildo Santos Britto, Ivanildo 
Fernandes,  Yoná G. Oliveira, Ke-
vin O. Costa,  Elton Jr., Lazinha  
de Jesus), (Diná Azevedo, Maria 
Angélica Azevedo, Darcy Azevedo 
e Danúzia  Azevedo). 
 
Administração 
Contribuições. Os filhos de Sião 

Pastoral 
Novos Filhos de Sião. Foram batiza-
dos no último dia 03 de fevereiro os 
seguintes irmãos: Ademir Gomes 
Dias, Maria Leonice Ferreira Dias, 
Maria Creusa Andrade Gomes, Ana 
Clara Ferraz Risério, Dinair Pereira 
Santos de Aragão, Jorge Augusto 
Ferreira de Aragão, Maria Martha 
Santos de Aragão, Gilvana Galvão 
Rios de Araújo, Matheus Bastos Gal-
vão,  Rosana Silva das Mercês Cida-
de. A todos, nossa palavra de acolhi-
mento.  
Férias. O Pastor da igreja encontra-
se gozando o restante das férias de 
2011. Retornará no dia 02 de março.  
 
 Proclamação  
Missões Locais. No próximo domin-
go  encerraremos a Campanha de 
Missões Locais 2012. Para o alvo de 
R$ 25 mil falta só um pouquinho de 
esforço  para ultrapassá-lo. Não te-
mos dúvida que o faremos. Louva-
mos a Deus pela visão missionária 
de nossa igreja que tem investido em 
diversos trabalhos missionários. No 
entanto,  muito há o que ainda deve 
ser feito, o que será possível com o 
envolvimento de todos. Já alcança-
mos R$ 17.748,40 (70,9%) e ainda 
está faltando R$ 7.251,60 (29,1%). 
 
Discipulado 
Em férias. A irmã Ariete Baptista 
comunica que está em férias (quinze 
dias restantes), retornando às ativi-
dades a partir do dia 02 de março. 
 
Comunhão 
Aniversariantes da semana 
17/02 - Emanuel Carmo do Espírito 
Santo  
18/02 - Gilcelia  Silva Santos, Almir 
de Jesus Filho 
19/02 -  Débora Oliveira dos Santos, 
Maria Lúcia da Silva 
20/02 – Ramon Barbosa de Oliveira, 
Cínthia Montanha Sampaio Assis 
21/02 – Jorge Ribeiro Ferreira Barre-
to, Yara Marluce Matos Macedo 
22/02 - Humberto Carlos Silveira 
Sousa, Sônia dos Reis Costa 
23/02 -  Fernando dos Santos, Valde- 

Informa-Sião (17-02-2013) 
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 já contribuíram com a importância 
correspondente a 36,51% do Orça-
mento Eclesiástico  para o mês de 
fevereiro. Deus abençoe a fidelida-
de dos irmãos!  
 
Calendário Provisório/ Fevereiro 
Dia 24 - Culto Solidário “Projeto 
Social Sião em Ação” (noite). 
 
Calendário Provisório/Março 
Dia 02 -  Jornada de Oração (8h às 
12h) 
Impacto Evangelístico-Social   no 
bairro de Luis Anselmo 
Dia 03 - Dia da Esposa do Pastor  
Celebração da Ceia do Senhor 
(noite) 
Dia 10 - Dia de Missões Mundiais 
Abertura da Campanha de Missões 
Mundiais 2013  (noite)  
Dias 16 e 17 - 20º Encontro de Ca-
sais com Cristo.  

Serviço  
Projeto Social Sião em Ação 
Tema: “Partilhar o bem é amar ao 
próximo”. 
Divisa: “O meu mandamento é este: 
amem-se uns aos outros como eu 
vós amei” (João 15:12) 
 
Inscrições abertas.  
1. Impacto Evangelístico-Social. Lo-
cal:  bairro Luis Anselmo. Período 
20/01 a 17/02. Após o culto realiza-
remos as inscrições não deixe para a 
última hora. (Os irmãos que deseja-
rem camisas, por gentileza,  solici-
tem no momento da inscrição. No 
dia do evento não faremos procedi-
mento de vendas. Agradecemos a 
compreensão.) 
 
 
2. Estão abertas as inscrições para 
os cursos de Pães e Salgados. 

Como posso ter certeza da minha salvação? 
 
Crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus que morreu para remir os nossos 

pecados é a única exigência para a salvação. As seguintes perguntas não são testes para a 
sua fé, porque nós nunca poderíamos ser bons o bastante para merecer a salvação de 
Deus. Podemos estar confiantes e esperançosos que temos a vida eterna por que Deus 
nos encoraja a nos sentirmos assim, por que temos mudado nossas vidas, por que quere-
mos compartilhar Cristo com os outros, e por que desejamos viver uma vida que agrade 
a Deus. 

 
1. Sabemos que temos a vida eterna por que Deus diz que a temos. 
A Palavra de Deus nos diz que temos a vida eterna se recebemos Cristo co-

mo nosso Salvador. "Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que crêem no nome do Filho de 
Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna" (1João 5.13). 

 
2. Sabemos que temos a vida eterna por que mudanças têm tomado 

lugar em nossas vidas desde que nos tornamos Cristãos. "Portanto, se alguém está 
em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que coisas novas surgi-
ram!" (2Coríntios 5.17). Estas podem ser pequenas mudanças. No princípio, elas podem 
nem ser notadas pelos outros. Mas este versículo nos diz que nos tornamos uma nova 
pessoa quando aceitamos a Cristo e mudanças em nossas vidas são inevitáveis. 

 
3. Sabemos que temos a vida eterna por que queremos compartilhar 

Cristo com os outros. "Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus 
para a salvação de todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego" (Romanos 
1.16). 

 
4. Sabemos que temos a vida eterna por que queremos viver uma 

vida religiosa. "Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 
Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira 
sensata, justa e piedosa nesta era presente..." (Tito 2.11,12). 

 
  

Contribuído 


