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PLANTONISTAS   (Sasar) 

Alexandre Tavares 
Glicério Rosa  

Agnaldo Tosta 
Humberto Zacarias  

Vivaldo Pereira 
Antonio Carlos Galvão 

 Jorge Barros 
Alexandre Tavares 
Messias Barbosa 
Francisco Lopes 
Humberto Carlos 

RECEPÇÃO 

Manhã 
Noite 

Ninfa Batista,  Linalva 
Pinheiro, Zuleide Teixeira, 

Selma Henriques,   
Mª Eunice Santos 

 Maria Henriques,  Maria 
José, Nívia Chillene, Girsi-

lene Santos     

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dra. Carol 
Dr. Rossi 
Rubenita 

 Dra. Janaína 
Dra. Carol 

Selma 

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, 

Hoje Domingo vindouro 

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

Assessoria Pastoral: Joilson 
 

Orlando, Hamilton, José Antônio, 
Sérgio, Ariosvaldo,  

Helena, Aydil,  Noeme, Maria 
Assessoria Pastoral: Vivaldo 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 

 

05/05/2013   Nº 18/13 

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 

Filosofia de Ação Social da CBB 
Neste dia especial para a Convenção Batista Brasileira (CBB), o Dia 
Batista de Ação Social,  achamos por bem transcrever a sua 
“Filosofia de Ação Social”: “ A ação social dos batistas brasileiros ex-
pressa e busca cumprir os propósitos do reino de Deus na sociedade, com 
o objetivo de propiciar condições para a plena realização da pessoa hu- 

mana em relação a si mesma, ao próximo, à natureza e a Deus. Constituem fundamentos 
da ação social dos batistas brasileiros: 
a) O entendimento de que as Escrituras apóiam a posição de que o dever do crente de 
amar inclui as dimensões sociais bem como as espirituais; 
b) A convicção de que as Escrituras ensinam a responsabilidade social de proteger vidas 
inocentes e carentes, mas também exorta a que o bem seja feito a todos, principalmente 
aos domésticos da fé; 
c) A crença de que a ação social desafia os próprios crentes e igrejas batistas a assumirem 
e viverem sua responsabilidade social, a fim de serem modelos para a sociedade e uma 
alternativa para o mundo; 
d) A compreensão de que a ação social dos batistas é individual, no sentido da responsabili-
dade do crente como pessoa, e comunitária, no sentido da responsabilidade da igreja e, em 
decorrência, da própria Convenção. 
A ação social dos batistas compreende: 1- a Ética Social Cristã; 2- a Responsabilidade 
Social Cristã; 3- o Serviço Social; e 4- a Ação Social. 
 
A ação social, como criadora da consciência e da responsabilidade social entre os batistas 
brasileiros, compreende o Serviço Social no sentido do conjunto de processos tendentes a 
reajustar o indivíduo na comunidade, de maneira a torná-lo útil a si mesmo e aos outros; 
abrange, ainda, a Assistência Social, como obras que atendam necessidades imediatas. Os 
batistas brasileiros se propõem a uma ação social eclesiástica e individual, que busque o 
bem-estar social comum tanto dos salvos, quanto dos não-salvos, e que manifeste sua pre-
sença e atuação em todos os campos que dizem respeito ao homem, suas ações e carên-
cias, sem distinção de etnia, sexo ou qualquer outra discriminação. Entendem, outrossim, 
que existe relação estreita entre a evangelização e a Responsabilidade Social (como ação 
social), visto que a proclamação de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, acarreta implica-
ções sociais, pois leva as pessoas a se arrependerem de seus pecados pessoais e também 
de pecados sociais e a viverem uma nova vida, de retidão e paz, numa sociedade que 
desafia os valores da vida sem Cristo. 
 
A ação social dos batistas brasileiros tem como objetivos: 
1) Suscitar entre os batistas brasileiros uma consciência de Responsabilidade Social capaz 
de tornar a ação social uma realidade efetiva na prática da denominação, da igreja local e 
dos crentes individualmente; 
2) Transformar a sociedade e suas estruturas por meio da: a) força da proclamação do 
evangelho e do testemunho;  b) influência junto às instituições existentes que atuam nas 
áreas de repercussão social;  
c) participação nas reformas das estruturas necessárias à evolução social, moral, educacio-
nal e econômica da população; d) atuação nas causas profundas que determinam a existên-
cia de injustiças e sofrimentos na vida dos brasileiros; e) influência junto aos poderes públi- 
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  Prelúdio                                                                   
*Cânticos de Sião                                                                                            Grupo de Louvor B’nei Tsion   
*Invocação 
  3 Minutos de Missões 
  Dedicação dos Bens e Vidas                                

   Nas Mãos de Deus            

mas não  pelo celular" 2 "Deus quer falar 
com você,  

Dia Batista de Ação Social 

Louvor Usa, Senhor                                                                                                              Coro El Shadday    
 

 ... ESCUTA O CHAMADO DO MESTRE, SE PROSTRA E DIZ: “EIS-ME AQUI, SENHOR!”.  
                 “Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.” (Tiago 4:17)  
      
Mensagem Bíblica                                                                                                             Pr. Joás Menezes 

Hino 429 CC   Ceifando 
 

Espalhemos todos a semente santa, Desde a madrugada até o anoitecer,  
Calmos, aguardando o tempo da colheita, Quando alegremente havemos de colher.  

 
Havemos de colher! Havemos de colher! Oh, quão jubilosos havemos de colher!  

Havemos de colher! Havemos de colher! Messes abundantes havemos de trazer!  
 

Semeemos quando seres perniciosos A semente boa querem destruir;  
Deus abençoando, alegres, satisfeitos, A colheita santa havemos de fruir.  

 
Eia, pois, obreiros, semeai, ousados, A semente viva da verdade e luz,  

Proclamando Cristo, seu poder e glória, Salvação perfeita que alcançou na cruz!  
  
*Oração de Dedicação    
 

  ... SE LEVANTA PARA VIVER O VERDADEIRO AMOR!  
 

“(...) amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensa-
mento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu 

próximo como a ti mesmo” (Mateus 22: 37 e 38)  
 
Leitura Bíblica    Tiago 2:14 – 18      
DIRIGENTE: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras? Porventu-
ra a fé pode salvá-lo?  
MULHERES: E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento quotidiano,  
HOMENS: E algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos; e não lhes derdes as 
coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?  
TODOS: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a 
fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas 
minhas obras.  

 Hino   Trabalhadores      
Todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus 

pregando o evangelho, ensinando e curando prosseguia Jesus 
vendo as multidões, cheio de compaixão. 

A seara é grande demais. 
 

Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos 
pregando o evangelho, ensinando e curando prosseguiremos. 

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) 

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 

 

Horário de Atendimento do Staff 

 
2ª  a 4ª  (8h -12h) 

    

Calendário 2013 Corpo Diaconal: 06/07 - Impacto Evangelístico e Ação Solidária 
(Santo Amaro); 02/11- Impacto Evangelístico e Ação Solidária (Pedrão); 10/11 - Cul-
to de Gratidão (Dia do Diácono Batista). 
 
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  10 de maio, 
às 15 horas. Tema: Dia das Mães na palavra da irmã Aydil Brasil Brandão. Endere-
ço: 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!  
 
Congresso da Terceira Idade. O 15º Congresso Nacional Batista da 3ª Idade ocorre-
rá em Bento Gonçalves, RS, de 12 a 15 de setembro. Informações: irmãs Sônia Brito 
e Gildete Rezende. 
 
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). 
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“... coisas novas e velhas...” (Mt 13.52) 

 
 
 

E essas expressões nos chama à atenção para uma posição diferenciada aos menos 
favorecidos. Fica então uma questão para pensarmos: o que temos feito em favor 
dos carentes?  
 
Que ao sairmos hoje do templo, não permitamos que as palavras ditas caiam no 
esquecimento, mas que sejam gravadas em nossas mentes e corações. 
A Bíblia nos diz:“Astros no mundo expondo a palavra da vida”.(Fp 2.15b 16a)  Essa 
palavra precisa ser real em nossas vidas. Que as nossas atitudes falem mais alto que 
nossas palavras. 
 
Deus abençoe a cada irmão (a) de maneira especial. 

Vem da página 5Vem da página 5Vem da página 5Vem da página 5    

Quésia Menezes, Coordenadora do PSSA 
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*Oração Dedicatória 
*Cânticos de Sião                                                                                                      Grupo B’nei Tsion 
  Nas Mãos de Deus                                                                                                    
  Reflexão Bíblica                                                                                                        Pr. Joás Menezes 
  Louvor  Maravilhoso amor                                                                                        Coro El Shadday 
  Celebração da Ceia do Senhor 
 Compartilhando o Pão 

 *Ação de Graças  
 *Compartilhando o Cálice 
*Hino 53 CC   Os Filhos de Sião (4ª estrofe) 
*Bênção                                                          
  Poslúdio                                                                       

6 "Deus quer falar 
com você,  

mas não  pelo celular" 

Ceia Memorial 

*Hino   Alto Preço    
 

Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão; 
Quando Jesus derramou Sua Vida, Ele pensava em ti,  

Ele pensava em mim, pensava em nós! 
  

E nos via redimidos por Seu sangue,  lutando o bom combate do Senhor, 
Lado a lado trabalhando, Sua Igreja edificando,   

e rompendo as barreiras pelo amor! 
  

E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, 
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. 

E por mais que as trevas militem, e nos tentem separar,  
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar! 

Hino 66 HCC 
 

1. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre; 
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. 
Ele é o Rei da glória, e no meu coração 

Contente vou cantando com muita gratidão. 
 

Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, 
Pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. 

Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia. 
Aleluia! Aleluia! Feliz sempre cantarei. 

 
2. Cristo libertou-me da pena do pecado, 

E agora alegre eu canto, pois para o céu irei. 
Ele me dá forças, ele é meu protetor; 

Dou sempre glória a Ele, meu Mestre e meu Senhor. 
 

3. Anjos não conhecem a linda melodia, 
Pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. 

Livre, perdoado por Cristo e seu amor, 
Vitorioso eu vivo cantando em seu louvor. 

    
Seja bemSeja bemSeja bemSeja bem----vindo! Sua presença nos alegra! vindo! Sua presença nos alegra! vindo! Sua presença nos alegra! vindo! Sua presença nos alegra!     

Faça da Família Sião a sua famíliaFaça da Família Sião a sua famíliaFaça da Família Sião a sua famíliaFaça da Família Sião a sua família    

 
 

 
*Bênção                                                             
  Poslúdio     
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cos, em especial o legislativo, com o objetivo de criar leis e instituições necessárias à consecução 
dos objetivos do bem-estar social e da justiça; f) utilização dos meios de comunicação em geral 
para opinar sobre questões significativas relativas à ação social, buscando assim influir na opinião 
pública, tornando conhecido o pensamento dos batistas. 
 
Para a realização de Obras Sociais, os batistas brasileiros reconhecem como válidos convênios 
firmados com o poder público e outros, sem prejuízo dos seus princípios. 
Reconhecem, ainda, que a atitude cristã para com os pobres há de resultar da consciência de Deus 
como misericordiosos para com o homem, criatura sua, revestida de dignidade, sujeita ao sofri-
mento, por causa do pecado, das desigualdades e injustiças sociais, e carente do nosso amor, como 
cristãos. 
 
Diretrizes: 
4.5.1- Identificar e tratar as circunstâncias que impedem o homem de alcançar padrões econômi-
cos e sociais compatíveis com a sua dignidade; 
 
4.5.2- Colher elementos e elaborar dados referentes a problemas ou disfunções que estejam a 
exigir reformas das estruturas e sistemas sociais; 
 
4.5.3- Criar condições para a participação consciente de indivíduos, grupos, comunidades e popu-
lações nas mudanças que se revelarem necessárias.” 
 
É dentro desta visão que trabalham as igrejas locais filiadas à Convenção Batista Brasilei-
ra (CBB). Visão do Reino de Deus. 

 

     Somos igreja, os trabalhadores, somos Teu Corpo, Jesus. 
 

Somos teus pés andando em toda parte, 
somos Tuas mãos curando e abençoando, 
somos Teus olhos à procura dos aflitos, 

somos Tua boca proclamando o reino de Deus. 
 

Enche toda terra do conhecimento da Tua glória 
através do Teu povo enche toda terra 

do conhecimento da Tua glória 
Através da igreja, através de nós. 

Vem da Capa 

Seu Pastor 

“Eu me recordo de um homem de Deus a quem foi indaga-
do: ‘O que é mais importante: ler a Palavra de Deus                      

ou orar?’. Ele respondeu: ‘O que é mais importante para 
um pássaro, a asa da direita ou a da esquerda?’ ”  

(A W Tozer) 
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sa 
08/05 - Maria Alexandrina S. dos 
Santos, Nilza Mesquita Figueira, 
Ivan Carlos Azevedo Torres, Car-
mem Vieira Rebouças, Dionísio Ja-
cob Alves dos Santos 
09/05 - Luiz Silva, Ulisses Campos 
Araujo, Edna Dantas Messina,  
Antônio Bispo de Santana, Célia Ri-
beiro de Oliveira, Mab Borges dos 
Reis 
10/05 - Antônio Bispo de Santana, 
Célia Ribeiro de Oliveira, Mab 
Borges dos Reis 
11/05 - Maria das Graças da Silva 
Santos, Geraldo de Souza Hereda, 
Maria das Graças Santos Rocha, Val-
dir Sousa Sarmento, Daniele Martins 
dos Santos 
 
Oremos por: Adalberto Silveira de 
Souza, Adelaide Alves da Silva(mãe 
de Jussara), Alyrio Souza, Ana Cláu-
dia da Cruz Conceição Ferreira,  Ba-
silício Bispo de Melo, Brasília Santos 
Soares, Carlos Cézar Santos Rios, 
Carmelita Lopes, Crezilda Maria  da 
Silva, Dinair Leal, Doralice Oliveira, 
Elda Silva Souza, Enedina Lisboa, 
Epifânia Vieira dos Santos (Epi), 
Eulália Gregória de Oliveira (mãe de 
Leandro O. Pereira), Eunice Novaes 
Carvalho, Flordenice Marambaia,  
Germana Santos, Getúlio Nogueira, 
Gilcélia Silva Santos (Gil),e Gilna 
Galvão, Hilda Assunção, Idalice Por-
tugal, Ilza Pereira Pacheco, Iraci 
Menezes, Isabel Pereira, Ivo Nunes 
Vieira (irmão de Epi), Ivo Gomes de 
Alencar, Ivone Simões Regis da Silva 
(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 Rodrigues, Lin-
dinalva C. dos  Santos, (filha do  Ir. 
Antônio Bispo), Mab Borges  dos 
Reis, Manoel S. Rodri-gues  (irmão 
de Edna Procópio), Miriam Leal, 
Miriam Santos Silva,  Moisés  San-
tos, Neuza Celecina  do Nascimento,  
Noemia e Dulcinéia  Galvão Correia, 
Norma Jacobina, Petruska Maria 
Cirqueira, Priscilla  Isabel  M. Dan-
tas, Regina Rego, Roberto dos   San-
tos Britto, Sonia Oliveira Silva, Taua-
na Silva Silva Sacramento, Urias  
Araujo (pai do irmão Ulisses Araujo), 
Valdiria Silva Santos, Valmira   Sales, 
Valfrides Galderisi, William M. de 
Souza Santana, Yara A. Figueira,  

Pastoral 
Em viagem. O Pr. Walter e a irmã Ari-
ete Baptista encontram-se em Minas 
Gerais, encerrando neste domingo 
uma Série de Conferências na PIB de 
Janaúba comemorativas dos 58 anos 
de organização daquela igreja.. Estão 
a postos na próxima 3ª feira. Pedem 
que os irmãos orem pelo encerramento 
das pregações e pela viagem de retor-
no. 
 
Ceia do Senhor. O Diáconos escalados 
são esperados para reunião de instru-
ção e oração às 18h20.  
Proclamação  
Missões Mundiais. Somos gratos pe-
la participação dos irmãos, mas ain-
da faltam R$ 14.157,10 (56,6%) do 
alvo de R$ 25 mil e só alcançamos 
até o momento a quantia de R$     
10.842,90 (43,4%). Conclamamos  a 
todos os irmãos a se envolverem nes-
ta Campanha e continuar investindo 
na expansão do Reino de Deus em 
todo o mundo. 
 

Discipulado 
“Uma juventude turbulenta parece que 
desmorona a fé em Deus adquirida na 
infância. A pessoa se afasta da igreja, 
pelo visto sem nenhuma esperança de 
retornar. Porém Deus não abandona a 
pessoa que carrega dentro de si a se-
mente do amor e o Senhor toca seu 
coração. E quando ocorre algum abalo 
em sua vida, a pessoa começa a reco-
nhecer suas limitações, seu desamparo 
e começa a refletir sobre sua vida. Aí 
então, as impressões e instruções de 
sua infância, esquecidas revivem com 
nova força e ela volta para Deus. Eis 
porque é importante que os pais  se 
esforcem para alicerçar em seus filhos 
os fundamentos espirituais. Quando 
forem adultos, os filhos darão valor ao 
esforço dos pais e lhes serão gratos 
pelo resto da vida.” 
 

Comunhão 
Aniversariantes da semana 
05/05 -  Carlos Alberto da Silva Ma-
chado, Juarez Santos Oliveira,  Ana 
Maria Santos Silva, Domingos Silva de 
Oliveira 
06/05 – Lucilene Freitas Maia de Sou-
sa, Eliene dos Santos Bitencourt 

Informa-Sião (05-05-2013) 

Dia Batista de Ação Social.  
 

Hoje é um dia de gratidão ao Senhor! O dia Batista de Ação Social é comemorado 
em todas as Igrejas Batistas com o objetivo de conscientizar o povo de Deus a de-
monstrar o amor de Deus ao próximo, um dever de todo cristão. 
 
Dentro desse contexto de conscientização e mobilização, o Projeto Social Sião em 
Ação, tem buscado, juntamente com o Corpo Diaconal, desenvolver ações planeja-
das que correspondam às necessidades existentes em nosso meio. Vale ressaltar que 
essas ações não estão inseridas em um processo temporal, com começo, meio e fim. 
O nosso programa de Ministério de Ação Social não se limita ao Projeto Social Sião 
em Ação em si mesmo, mas sim ao cuidado e zelo na elaboração de futuros projetos 
que atendam às necessidades do indivíduo em seu sentido integral. 
 
Na execução de novas ações, além das palavras já mencionadas “cuidado e zelo”, 
precisamos destacar outra que faz toda diferença o AMOR. Segundo o Dicionário 
Bíblico de Aplicação Pessoal, a palavra AMOR declara suprema expressão da leal-
dade, pureza e misericórdia de Deus estendida ao seu povo. 
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(Familiares do irmão Marcos Grana: 
Amanda G. M. Oliveira, Ágnes G. O.   
Costa, Ivanildo dos  Santos, (filha do  
Ir. Antônio Bispo), Mab Borges  dos 
Reis, Manoel S. Rodrigues  (irmão de 
Edna Procópio), Miriam Leal, Miri-
am Santos Silva,  Moisés  Santos, 
Neuza Celecina  do Nascimento,  
Noemia e Dulcinéia  Galvão Correia, 
Norma Jacobina, Petruska Maria 
Cirqueira, Priscilla  Isabel  M. Dan-
tas, Regina Rego, Roberto dos   San-
tos Britto, Sonia Oliveira Silva, Taua-
na Silva Silva Sacramento, Urias  Ara-
ujo (pai do irmão Ulisses Araujo), 
Valdiria Silva Santos, Valmira   Sales, 
Valfrides Galderisi,   William M. de 
Souza Santana, Yara A. Figueira, 
(Familiares do irmão Marcos Grana: 
Amanda G. M. Oliveira, Ágnes G. O. 
Costa, Ivanildo Santos Britto, Ivanil-
do Fernandes,  Yoná G. Oliveira, 
Kevin O. Costa,  Elton Jr., Lazinha  
de Jesus), (Diná Azevedo, Maria An-
gélica  Azevedo,  Darcy Azevedo e 
Danúzia  Azevedo). 
 
Administração 
Contribuições. Os filhos de Sião  
contribuíram com a importância cor-
respondente a 97,14% do Orçamento 
Eclesiástico  para o mês de fevereiro. 
Deus abençoe a todos!  
 
Calendário Provisório/Maio 
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 - Assembleia Regular  
Renovação dos Votos Conjugais 
(noite). 
 
Calendário Provisório/Junho 
Dia 02 - Celebração da Ceia do Senhor 
(manhã) 
Dia 09  - Dia do Pastor 
Dias 12 a 14 - Jornada Teológica 
(Promoção do STBNe, em nossas 
dependências) 
Dia 23  - Dia de Educação Cristã Mis-
sionária 
Dias 25 a 29 - Assembleia Anual da 
Convenção Batista Baiana (Juazeiro) 

 
Serviço  
Campanha Solidariedade. Relatório 
completo referente a distribuição de 
Cestas Básicas. Ano de 2011 - 52 em 
2012 - 51 e 2013 até o momento 5.  So-
mos capazes de fazermos muito 
mais.Deus continue abençoando  a  
todos de maneira singular e impar. 
 
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 Diá-
cono Batista). 
 
Cursos. Musicalização para a Terceira 
Idade as quintas-feiras das 14h às 16h, 
na Sala dos Querubins. Educadora 
Musical Raquel Ribeiro. Esperamos 
você! Em breve novos cursos: Decora-
ção em Saladas, Tortas e Confeitaria e 
Corte e Costura Básico. Inscreva-se! 
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