
 

 

HOJE 

21/04/13 

QUARTA 

FEIRA 
DOMINGO 

28/04/13 

REGENTE CONGREGACIONAL 
PIANO 
TROMPETE 
SAX ALTO 
CLARINETA 
BAIXO 
VIOLÃO 
BATERIA 
TECLADO 
TROMBONE  
CORAL / CONJUNTO  
SOLO 
SOM 
DATASHOW 
LIBRAS - INTÉRPRETES 

Elisa 
Poliana  / Vasni  
Valdir Sarmento 

Matias  
Antonio Bispo 

Frank 
Jaudicéia 

Bruno 
    João / Raul 

Agnaldo / Ruan 
 
 

   Franque  
Joilson/Jordana 

 Geraldo 
Vasni  / Poliana   
Valdir Sarmento 

 Matias 
Antonio Bispo 

Roberto Vagner 
Jaudicéia 

- 
João / Raul 

Agnaldo / Ruan 
 
 

Franque 
Joilson/Jordana 

 
 
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. Janaina 
Dra. Adlene 
Airesnede 

 Dra. Adlene 
Dr. Silveira 

Edna 

Hoje Domingo vindouro 

Gildásio, Mab,  Ariosvaldo,  

Rubem, Walter, Raimundo,  

Pinheiro, Nalva,  

Assessoria Pastoral: Lindóia 

Joilson, Emília, Ozias, 

 Terezinha, Ariete, Ivone,  

Elizeu, Everaldo, Vivaldo 

Assessoria Pastoral: Ariete 

Ministério da Adoração: Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor 

Jovem, Coro Infanto-Juvenil Perfeito Louvor,  Equipes de Louvor, Quarteto Daleth, 

Grupo Kinereth, Grupo Sorelle, 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. 

Ministério de Ação Solidária:  Projeto Sião em Ação, (Cursos). 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 

 

21/04/2013   Nº 17/13 

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)  3328-3754 / 3328-4763/ 3328-2934  

“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 

Educação Religiosa 

Na Igreja-dos-primeiros-dias, quatro atividades de Educação 
Religiosa se destacavam. É só conferir no livro dos Atos (2.41-47; 
5.42). 

O Culto 
 
A primeira delas o Culto (cf. 2.42a). Efésios 5.19-21 e Colossenses 3.16b são claros 
em apresentar os elementos que compõem o culto cristão: os hinos de louvor, as 
orações, a proclamação e ensino, e o serviço. A adoração há de ser pessoal (Rm 
12.1) e coletiva (Ex 12.26). Na adoração reconhecemos nossa indignidade, e o sa-
crifício redentor de Jesus Cristo; buscamos conhecer a vontade de Deus para po-
der servi-Lo com todas as veras do nosso espírito. Na atividade de culto, o teste-
munho se faz atuante aos não-crentes, aos adversários, ao que têm impedimentos 
físicos, e isso por métodos os mais variados, pois o evangelho deve ser sempre 
atual falando às pessoas quando e onde elas estão e como estão num testemunho 
relevante e inteligível, tomando-se cuidado com o que já foi chamado jocosamente 
de "linguagem de Canaã", o jargão religioso que o descrente pode não entender, e 
não ter igualmente sentido para as crianças. Algo assim como: "entregue seu cora-
ção a Jesus" ("como é que eu faço para arrancar e dar a ele?" perguntou uma 
criança), "... você está perdido" (de quê?), "... você precisa ser salvo" (de quê?), e 
outros tantos. 
Se o culto é o relacionamento consciente da congregação com Deus, quem o cria e 
o faz de modo consciente é a Educação Religiosa (cf. Ec. 12.26). 
 

O Testemunho 
 
Deve começar com o ser humano como imagem de Deus. Esse é um ensino repas-
sado pela Escritura (Gn 1.26; Ef 4.24; 1Co 11.7). Deve falar da queda e do pecado, e 
enfatizar a libertação da vida de pecado e a nova vida em Cristo. Afinal, a Educa-
ção Religiosa ressalta que no culto estamos como uma coletividade de pecadores 
salvos que confessam seu pecado e o perdão trazido por Cristo. Ensina que culto é 
ação. Da parte de Deus que nos agracia com bênçãos escolhidas por causa de 
nosso ato de fé, e de nossa parte que lhe obedecemos porque nele confiamos.  
A experiência de estar com a congregação em culto é pedagógica porque temos 
uma experiência viva do povo de Deus na história; crianças, jovens e adultos se 
vêm como membros da mesma comunidade que cultua. É preciso crer na família 
que adora a Deus unida quando cada culto se torna uma experiência de adoração 
e educação. 
 
A Comunhão 
 
Cantamos dizendo uma verdade bíblica: que "benditos laços são os do fraterno 
amor" porque Jesus Cristo é o filtro de nossos relacionamentos. Assim, nas rela-
ções conjugais, familiares, de trabalho, sociais ou eclesiásticas é o que deve ocor-
rer. Em tudo, Cristo é o parâmetro, o meio de aferição e o elo de  
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mas não  pelo celular" 

 

 

 
 
    Prelúdio                Dueto Instrumental 

*Invocação 

  3 Minutos de Missões Mundiais  

  Louvor                                                                                        Coro El Shaday                                                                                                
  Dedicação dos Bens e Vidas                     

 

*Oração Dedicatória 

  Cânticos de Sião                                                                                            Grupo B’nei Tsion 
  Nas Mãos de Deus 

Culto Matinal 2 "Deus quer 

falar com você,  

*Hino 299   Onde quer que seja 
 

Onde quer que seja, com Jesus irei; Ele é meu bendito Salvador e Rei. 
Seja para a guerra, para batalhar, seja pra campina para semear. 

 
Onde quer, onde quer que Deus me mandar, 

perto do meu Salvador eu quero andar. 
 

2. Onde quer que seja, seguirei Jesus, diz o coração que vive em sua luz; 
perto dele sempre bem seguro vou, onde quer que seja, pois, contente estou. 

 
3. Seja, pois, para onde quer que me levar, acharei com Ele ali meu doce lar. 

Onde quer que seja, sempre cantarei; "Tu, Senhor, comigo estás, não temerei." 

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. 

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 promo-
cional, as inscrições para os cursos Técnicos em Enfermagem, Técnico em Nu-
trição, 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 24 de 
abril, às 15 horas. Tema: “Coroas de Jesus” na palavra do Pr. José Arcanjo, da 
Igreja Batista Dois de Julho. 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!  
 
Capelania. A Dcª. Linalva Pinheiro, solicita dos irmãos Revistas da EBD usadas  
para o trabalho nas penitenciárias  e  hospitais.      
 
MCA Jovem. Nossa próxima reunião será no dia 9 de abril, terça-feira, às 19h.  
Estamos estudando o livro Mulheres V.  
 
Aulas de Instrumento Musical com o Prof. José Carlos: Violão (clássico e po-
pular), Contrabaixo, Violino, Violoncelo, Teclado, Sax, Clarinete, Flauta doce e 
transversal, Gaita e Cavaquinho. Procure a MM. Elisa para melhores informa-
ções: (9275-7753). 

Culto de Oração. Quartas-feiras, das 7 às 8 horas, patrocínio do Corpo Diaco-
nal, local: 1º sub solo. Toda a igreja está convidada. 
 
Campanha da Solidariedade: Agradecemos aos irmãos as doações dos alimen-
tos. Deus seja louvado pela fidelidade da Sua igreja demonstrado por um simples 
ato de amor ao próximo.  
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“... coisas novas e velhas...” (Mt 13.52) 



   
          
 
   
  Prelúdio 
*Cânticos de Sião                                                                                                                                                      
*Invocação                                                                                                                                                          
Dedicação dos Bens e Vidas                                                    

*Oração de Dedicação                                                                                                                                    

*Cânticos de Sião                                                                                Grupo de Louvor Doxa 

  Louvor                                                                                                  Lizandra Gonçalves                                             
Mensagem Bíblica                                                                                                   Pr.  Joás Menezes  

*Bênção                                                                                                       Pr. Walter Santos Baptista 
  Poslúdio                                                                                                  
                                    
 
 
 

6 "Deus quer 

falar com você,  

mas não  pelo celular" 

Noite da Juventude 

Cântico  Ofereço 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 

Hino 42 CC   Realização 
 

1.  Jesus, agora, sim, eu sei, quão grande é teu amor; 
Pois salvação em Ti achei, aceita o meu louvor. 

 
És Tu, Jesus, meu Salvador; por Ti eu tenho paz; 

Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me dás. 
 

2.  Jamais descanso conheci, inútil sempre sou; 
Mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. 

 
3.  Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador; 
Pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. 

 
4.  Louvor, louvor a Ti darei, ó Cristo, meu Senhor; 

Profeta, Sacerdote e Rei; do mundo o Salvador. 

 
   

  Louvor                                                                                                         Lizandra Gonçalves 
  Mensagem                                                                                    Pr Walter Santos Baptista 

*Bênção                                                                                                       

  Poslúdio                                                   Dueto Instrumental                                                                 
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Hino 296 CC  Consagração 
 

1.  A Ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor; 
     Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. 

 
2.  Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, 

E meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. 
 

3.  Minha voz pra sempre toma, para o teu louvor cantar; 
Toma os lábios meus, fazendo-os a mensagem proclamar. 

 
4.  Minha prata e ouro toma; nada quero Te esconder; 

Minha inteligência guia só e só por teu saber. 
 

5.  A vontade minha toma; sujeitando-a a Ti, Senhor,  
Do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. 

 
6.  Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar; 

Faze que meu corpo inteiro eu Te possa consagrar. 

 
 

união. É atestar com declarações como as encontradas em Efésios 5.22, 25; 6.1,4,5,9, pois 
"tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus" (Fl 2.5), visto que 
nossa comunhão está marcada pelo seu sangue (1Jo 1.6,7).  
No Novo Testamento, o sentido de comunhão não era café-com-bolinhos, e sim o de 
Atos 4.32,34,35. O senso de pertencer, de ser-um-com-os-outros, de amar e ser amado é 
uma das mais extraordinárias experiências da vida cristã (cf. 1Jo 4.19-21). Assim, a educa-
ção religiosa nos dá o reconhecimento do nivelamento que o evangelho dá a pessoas de 
classes sociais, raças ou idades diferentes. Através da comunhão, relacionamentos que-
brados são curados e fortalecidos. E isso não é sociabilidade, mas o reconhecimento que 
pela graça somos salvos, alimentados pela educação na fé porque Cristo estabeleceu para 
a igreja o "ensinando a guardar". 
 
A Capacitação 
O próximo passo é o do ensino, a capacitação e treinamento do povo de Deus para a 
missão divina. São os novos crentes, a liderança da igreja, os grupos especiais. Afinal, a 
igreja não lida com coisas, mas com pessoas, o que significa que sua tarefa é produzir 
gente de boa qualidade. Há registro de que o poeta W.H. Davies conversava com um 
garotinho e lhe teria perguntado, "que é que você vai ser quando crescer?" Naturalmente 
esperava que dissesse "bombeiro", "médico", ou outra profissão fascinante. O menino 
respondeu, "Que eu vou ser quando crescer?" Pelo seu tom de voz, a pergunta de Davies 
parecia ter sido boba. E completou, "vou ser um homem grande!" É mesmo! O final do 
crescimento é ser adulto, e isso vale na vida cristã. 
Nosso trabalho é produzir jovens que saibam o que crêem, e que possam declarar sua fé 
no espírito de 1Pedro 3.15. Para que isso aconteça, haveremos de enfatizar o estudo siste-
mático, dialógico da Palavra Santa, ou seja, não dizer o que se deve crer, mas ajudá-los a 
descobrir por eles mesmos; que sejam moças e rapazes de princípios justos e valores 
perfeitos; leais à Igreja de Jesus Cristo, à sua denominação, e à sua igreja local; jovens 
profundamente conscientes do seu papel no mundo, mostrando-lhe o que faz diferença 
na vida para eles expressa na simples expressão, "em Cristo". 
 
Hoje, “Dia da Escola Bíblica Dominical”, agradeçamos ao Pai a meritória obra que a 
EBD, considerada a “maior escola do mundo” tem realizado ao longo da sua trajetória. 
Deus seja louvado!  

Vem da Capa 

Seu Pastor 
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Gonçalves (RS), de 12 a 15 de se-
tembro. Informações, falar com 
Sônia Brito e Gildete Rezende. 
 

Comunhão 
Aniversariantes da semana 
21/04 - Rosa Maria Santos Teixei-
ra, Ary Silva 
22/04 - José Altino Alves de Mene-
zes, João Paulo Santos de Almeida. 
23/04 - Maria do Carmo Rodrigues 
de Santana, Elda Silva Souza, José 
Geraldo Santos Teixeira, Josenilda 
Dias dos Santos, Jorge Augusto 
Ferreira de Aragão 
24/04 – Ana Maria Siqueira Cam-
pos Lobo Pithon, Moisés de Oli-
veira Carneiro 
25/04 - Maria das Graças Barreto 
Oliveira, Messias Barbosa 
26/04 - Antonia Oliveira de Almei-
da, Rosilene Rodrigues, Iraci  
Moura de Menezes, Hélio Almeida 
Azevedo  
27/04 - Virginia Fernandes Passos, 
Regina Célia Viana Flores da Silva 
Rego,  Ana Cristina dos Santos,  
Lucas Correa Brandão,  Noemia 
Gouveia Santana, Josemeire Gon-
zaga de Jesus, Fernanda Nery dos 
Santos Oliveira 
 
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 Carvalho, Flor-
denice Marambaia,  Germana San-
tos, Getúlio Nogueira, Gilcélia Sil-
va Santos (Gil),e Gilna Galvão, Hil-
da Assunção, Idalice Portugal, Ilza 
Pereira Pacheco, Iraci Menezes, 
Isabel Pereira, Ivo Nunes Vieira 
(irmão de Epi), Ivo Gomes de A-
lencar, Ivone Simões Regis da Sil-
va (mãe de Elisa), Joanita Peixoto, 
João Santa Inês,  Dc. José  Colho, 
José  Messias, (Filho de Irany), Pr. 
José  Sales da Costa,  Josué Rego, 
Jucely M. Sampaio, Jurema Rodri-
gues, Lindinalva C. dos  Santos,  

Pastoral 
Nossa Gratidão. Expressamos ao 
Senhor nossa gratidão e louvor pela 
bem sucedida Série de Conferências 
comemorativas do Jubileu de Alfaze-
ma (77 anos) de nossa Igreja. Ou-
trossim, nosso profundo agradeci-
mento às irmãs e irmãos que se en-
volveram nas comemorações em to-
das as áreas. Vamos encarar o novo 
ano eclesiástico com fé e empenho 
visando ao Jubileu de Benjoim (78 
anos) em abril de 2014. 
 
Proclamação  
Missões Mundiais. Estamos na reta 
final de nossa campanha e ainda nos 
faltam R$ 17.686,45 do nosso alvo de 
R$ 25mil, pois já alcançamos R$ 
7.313,55. Testemunhar às nações o 
amor de Deus é nossa missão, mas 
só será possível se todos se envolve-
rem neste propósito de orar  pelos 
missionários e projetos missionários 
e contribui financeiramente para que 
o avanço missionário seja significati-
vo em todo o mundo. Participe com 
visão e amor. 
 
Em Viagem - O Pr. Gilson Santos e 
sua família estão visitando a congre-
gação em Santo Amaro na manhã de 
hoje. Oremos por seu retorno na tar-
de de hoje. 
 
Feira do Livro -  Você ainda pode 
trazer a sua doação em livros e con-
tribuir para o conhecimento dos ir-
mãos. Estamos recebendo livros de 
todas as áreas do conhecimento. 
Participe! Informações com Pr. Gil-
son e/ou Ana Cláudia. 
 

Discipulado 
Mês da EBD. Neste mês comemora-
m o s  o  M ê s  d a  E s c o -
la Bíblica Dominical!! Convocamos 
todos os alunos da nossa igreja a ce-
lebrar! Convide um amigo, vizinho 
ou mesmo um membro que ainda 
não é matriculado a participar co-
nosco desta festa! (Diretoria da 
EBD). 
 
MCA, O 15º Congresso Nacional Ba-
tista da 3ª Idade ocorrerá em Bento  

Informa-Sião (07- 04-2013) 
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(filha do  Ir. Antônio Bispo), Mab 
Borges  dos Reis, Manoel S. Rodri-
gues  (irmão de Edna Procópio), 
Miriam Leal, Miriam Santos Silva,  
Moisés  Santos, Neuza Celecina  
do Nascimento,  Noemia e Dulci-
néia  Galvão Correia, Norma  
Jacobina, Petruska Maria Cirquei-
ra, Priscilla  Isabel  M. Dantas, 
Regina Rego, Roberto dos   Santos 
Britto, Sonia Oliveira Silva, Tauana 
Silva Sacramento, Urias  Araujo 
(pai do irmão Ulisses Araujo), Val-
diria Silva Santos, Valmira   Sales, 
Valfrides Galderisi,  Dc.  Vivaldo  
Pereira  Costa, William M. de Sou-
za Santana, Yara A. Figueira, 
(Familiares do irmão Marcos Gra-
na: Amanda G. M. Oliveira, Ágnes 
G. O. Costa, Ivanildo Santos Britto, 
Ivanildo Fernandes,  Yoná G. Oli-
veira, Kevin O. Costa,  Elton Jr., 
Lazinha  de Jesus), (Diná Azevedo, 
Maria Angélica  Azevedo,  Darcy 
Azevedo e Danúzia  Azevedo). 
  
Reconhecimento e Gratidão. À 
irmã Vanete Fernandes, a Igreja 
Batista Sião agradece os relevantes 
serviços prestados durante os últi-
mos doze anos como administra-
dora da igreja e responsável tam-
bém pelos Recursos Humanos. 
Foram anos abençoados de lutas e 
vitórias. 

 
Administração 
Contribuições. Os filhos de Sião 
contribuíram com a importância 
correspondente a 61,46% do Orça-
mento Eclesiástico para o mês de 
abril. Deus abençoe a fidelidade 
dos irmãos!  

Calendário Provisório/Abril 
Dia 26 - Jubileu de Ouro (50 anos) 
de Consagração ao Ministério da 
Palavra do Pr. Walter Santos Baptis-
ta (a ser comemorado no mês de 
maio em data a ser anunciada) 
Dia 28 - Aniversário da MCA. 
 
Calendário Provisório/Maio 
Dia 04 - Visita à Casa de Repouso e 
Clínica Santa Clara (Corpo Diaco-
nal) 
 Jornada de Oração (8h às 12h) 
Dia 05 - Dia Batista de Ação Social  
(Culto Especial, promoção:  Corpo    
Diaconal) 
Celebração da Ceia do Senhor noite) 
Dia 12 - Dia das Mães 
Início da Campanha de 100 Dias de   
Oração pela Família (a encerrar-se 
no Dia dos Pais, agosto) 
Dia 24 - Culto da Páscoa dos Milita-
res (noite, nosso Santuário) 
Dia 26 - Renovação dos Votos Con-
jugais (noite). 
 
Serviço  
Calendário 2013 Corpo Diaconal: 
06/07 - Impacto Evangelístico e 
Ação Solidária (Santo Amaro) 
02/11- Impacto Evangelístico e Ação 
Solidária (Pedrão) 
10/11 - Culto de Gratidão (Dia do 
Diácono Batista). 
 
Cursos. Musicalização para a Tercei-
ra Idade as quintas-feiras das 14h às 
16h, na Sala dos Querubins. Educa-
dora Musical Raquel Ribeiro. Espe-
ramos você! Em breve novos cursos: 
Decoração em Saladas, Tortas e 
Confeitaria e Corte e Costura Básico. 
Não fique de fora!  

“Escola bíblica dominical não é só para aprender  

e sim para capacitar para a batalha da vida espiritual.  

Não deixe de treinar senão você sera descolocado.” 

Volte terça-feira: 15h (MCA) 

quarta-feira: 19h 

domingo: manhã, 8h45 e 10h15;   

noite, 18h30 
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