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

Elisa / Geraldo 
Poliana  / Vasni  
Valdir Sarmento 

Diogo 
Antonio Bispo 

- 
Jaudicéia 

Filipe 
    João / Raul 

Agnaldo / Ruan / Denis 
El Shadday 

 
   Franque  

Joilson  / Jordana 

 Elisa/ Geraldo 
 Poliana   

Valdir Sarmento 
 Diogo 

Antonio Bispo 
Roberto Vagner 

Jaudicéia 
Filipe 

João / Raul 
Agnaldo / Ruan / Denis 

MCA 
 

Franque 
Joilson  / Jordana 

 
 
PLANTONISTAS   (Sasar) 

Obédio Gomes 
Moisés Carneiro 

João Francisco Neves 
João Pinheiro 

Antonio Galvão 

 Marcos Valerio 
David Chaves 
João de Deus 

Enoque Lopes 
Amós Domingos Nery  

  

RECEPÇÃO 
Manhã 
Noite 

Lourdes Lopes, Raimunda Rodri-
gues, Francis Pinheiro, Enalva 
Pereira 

 Rosilene França,  Raquel 
de Oliveira 

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dr. Silveira        
Dra. Adlene 

Rubenita 

 Dr. Rossi 
Dra. Itana 

Selma 

Hoje Domingo vindouro 
Altino,  Nelson, Juracy,   

Zuleide, Natividade,  
Airesnede, Nonato 

Assessoria Pastoral: Ariosvaldo 

Gildásio, Ariosvaldo,  
Rubem, Walter, Raimundo,  

Pinheiro, Nalva, Lindóia 
Assessoria Pastoral:  Helena 

Ministério da Adoração: Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor Jovem, 
Coro Infanto-Juvenil Perfeito Louvor,  Equipes de Louvor, Quarteto Daleth, Orquestra Kine-
reth, Cursos 
Ministério da Proclamação: CB Barra, CB Luís Anselmo, CB Santo Amaro, CB Wagner, 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, Organizações 
Missionárias, Encontros com Cristo, Alfabetização de Adultos pelo Método Bíblico, Simpó-
sios, 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 
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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 

Viver Para a Glória de Deus 
Nossa Causa, Nossa Missão 

Abrindo o Mês de Missões Nacionais, temos a reflexão do 
Pr. Rogério Vieira da PIB de Campos dos Goytacazes, no 
Estado do Rio de Janeiro: 

 “O homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno 
de viver”.   (Pr. Martin Luther King, Jr). 
 
A VIDA COMEÇA QUANDO DESCOBRIMOS NELA NOSSA MISSÃO 
 
   “Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra 
com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para 
dar testemunho do evangelho da graça de Deus” (Atos 20.24). 
 A biologia molecular, a embriologia médica e a genética garantem hoje 
que a vida começou com a fusão de espermatozoide e o óvulo. Sartre, um 
filósofo que viveu de 1905 a1980 na França, apesar de não conhecer a gra-
ça salvadora, afirmava que a existência precede a essência. Isto é, se nasci, 
existo, mas a minha essência será formada à medida que tomo consciência de 
quem sou eu e para que estou aqui. Contudo eu prefiro a afirmação do após-
tolo Paulo... “aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, 
e me chamou pela sua graça” (Gálatas 1.15).Se cada discípulo de Jesus com-
preender que existe para a glória do Mestre, seu precioso nome será divulga-
do com urgência e entusiasmo. Pois nada  glorifica mais o nome do Senhor 
que almas sendo resgatadas pelo seu sangue. Um pastor motivado, uma igreja 
motivada, gente motivada, tudo isso redundará em ardor missionário. Viver 
para a glória de Deus começa com o morrer para o egoísmo, a gratidão é a 
resposta, o reconhecimento pelo sacrifício na Cruz é o disparador motivacio-
nal para eu falar de Jesus. “E ele morreu por todos para que aqueles que vi-
vem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu 
e ressuscitou” (2Coríntios 5.15). 
 Isso me faz crescer como gente e como servo. Viver para a glória de 
Deus é a nossa missão e a nossa grande causa da existência. “Se não for pra 
te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, por que estou aqui?” 
 
A VIDA GANHA SENTIDO QUANDO EXERCEMOS NOSSA MISSÃO 
 
“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, por-
que na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conheci-
mento, nem sabedoria alguma” (Eclesiastes 9.10)  
 
  
 



   
     

 
   
 
   
   
   Prelúdio 

*Invocação  
  Campanha de Missões Nacionais 2013 
  Dedicação dos Bens e Vidas    

*Oração de Dedicação 
*Cânticos de Sião                                                                     Grupo de Louvor B’nei Tsion 
  Louvor Coral  Ser-me-eis Testemunhas                                                   Coro El Shadday                                                                                                                   
  Mensagem Bíblica                                                                            Pr. José Britto Barros    
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"Deus quer falar com 
você, mas não pelo 

Facebook... 

Culto Matinal  
Dia de Missões Nacionais 

*Hino 456 CC   O Estandarte 
 

1. O estandarte desta igreja levantemos sem temor!                                                                           
Ela é a muito amada Esposa do  bendito Salvador. 
É Jesus o comandante verdadeiro, que a conduz.  

Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. 
 

Resolutos, avançai, trabalhando por Jesus! O estandarte levantai, espalhando a sua luz! 
 

2. Oh! Igreja dediquemos nossos corpos ao Senhor!                                                                         
Não devemos ser escravos do sagaz enganador. 
As riquezas são-nos dadas pela terna mão real.                                                                                  

E o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. 
 

3. Graças glória a ti pertencem, ó Esposa do Senhor!                                                                         
Sê então um instrumento de salvar o pecador; 

Pois até os fins do mundo, Cristo mesmo reinará,                                                                             
E o domínio do evangelho toda a terra abrangerá. 

Hino 442 CC   Eis os Milhões 
 

1. Eis os milhões, que, em  trevas tão medonhas, jazem perdidos, sem o Salvador! 
Quem lhes irá as novas proclamando, que Deus, em Cristo, salva o pecador? 

Hino 439 CC   Oração pela Pátria 
 

1.  Minha Pátria para Cristo! eis a minha petição; 
Minha Pátria tão querida, eu te dei meu coração; 
Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor; 

Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. 
 

Salve Deus a minha Pátria, minha Pátria varonil!   
Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. 

 
2. Quero, pois, com alegria, ver feliz a mãe gentil, 

Por vencer o evangelho nesta terra do Brasil. 
Brava gente brasileira, longe vá temor servil; 
Ou ficar a Pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Pr. Walter Santos Baptista 

pastor_ibsiaossa@yahoo.com.br 
3ª (14h30 - 17h);   
5ª (10h - 11h30); 
Domingo (17h30 - 18h15, fineza agendar) 

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)  

 
Encontro de Oração. Todas às segundas-feiras das 19 às 20h30, no 
Santuário. Venha se fortalecer espiritualmente, através da oração.  
 
Culto de Oração. Quartas-feiras, das 7h às 8h, patrocínio do Corpo 
Diaconal, local: 1º subsolo. Às 19h, Estudo Bíblico e Oração, no 
Santuário.  Toda a igreja está convidada. 
 
Culto de Oração pela Família. Todas as quintas-feiras, das 10 às 12. 
Venha orar conosco!  
 
Núcleo de Apoio à Família. Venha orar conosco às quintas-feiras!  
das 19h30 às 21 horas.  Nossas famílias precisam de oração! 
 
Jardim  de  Oração.  Mais um Encontro com Deus nesta sexta feira, 
dia 13, às 15 horas. Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1983 - Edf. 
Lisboa, Apt. 301a, Vitória. Tel: 3336-4299; 9274-6738; 9909-1540.  
Compareça! 
 
MCA Jovem. Nossa próxima reunião será na terça-feira, dia 17, às 19 
horas. Estamos estudando o livro As Mulheres Virtuosas. 
 
Orquestra.  Deseja integrar a Orquestra de Sopro e Cordas da igre-
ja? Aulas e ensaios aos domingos, às 16h. Procure a M.M. Elisa para 
melhores informações. 
  
Projeto Sião em Ação (PSSA). Em parceria com o Biocheckup dis-
ponibiliza exames: Mamografia: segunda a quinta das 7h as 15h. 
(ficha disponível na portaria). 
 
Ultrassonografia Transvaginal  Agendamento: (Nome completo, nº 
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“... coisas novas e velhas...” (Mt 13.52) 



   
          

 
         
 

   A história de cada geração é escrita pelos seus filhos, tanto na vida secu-
lar quanto na eclesiástica.  A ênfase nessa minha afirmação é que a igreja de 
nosso tempo tem a nossa cara e que a geração de nossos filhos olhará para 
nós e terá ou não orgulho de nós. As nossas marcas vão pouco a pouco sendo 
gravadas nas pessoas com quem nos relacionamos no dia a dia, e todos que 
nos conhecem precisam saber que embora limitados pelas nossas fraquezas, 
vivemos para a glória de Deus. 

   Repito: nenhum de nós tem poder para transformar o outro, mas semear é 
de nossa inteira responsabilidade. “Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem 
fazia crescer” (I Coríntios 3.6). Vamos fazer a parte que nos cabe e deixar 
Deus agir nos resultados. No fim, isso resultará em glória, e, o Senhor da 
vida dirá de nós: “Deu o melhor de si, viveu para minha glória, esforçou-se, 
cumpriu sua missão”.  “A nossa recompensa está no esforço, não no resultado. 
Um esforço total é uma vitória completa” (Gandhi). “Combati  o bom comba-
te, acabei a carreira, guardei a fé”  (2Timóteo 4.7). 

 
   Os crentes que veem na glória de Deus sua missão exercem e respeitam 
essa missão até o fim de suas vidas. No céu, se dirá deles: “Venham, benditos 
de meu Pai! Recebam como herança o Reino que lhes foi preparado desde a 
criação do mundo” ( MT 25.34). E na terra tanto seus afetos quanto desafe-
tos hão de dizer: “Viveu para a glória de Deus” 

 
Que bela reflexão esta que acabamos de ler... Que sirva de motivador 
para esta nova Campanha Missionária hoje lançada. 
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Vem da página 3 

Seu Pastor 

 
 
O falecido mestre do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil (no Recife), Pr. 
Harald Schaly, ensinou haver três tipos de membros de igreja que podem ser com-
parados a barcos: os que tem motor próprio; os que possuem vela (precisam de 
vento, ou seja, de agitação, de movimento, de campanhas, de novidades para vir à 
igreja); aqueles que são como balsas (são puxados). Alguns fazem pouco ou nada 
fazem, não trabalham e dão trabalho; têm nome no rol de membros, mas só apare-
cem no Natal ou noite de Ano Novo. Vão à igreja como quem vai ao teatro: esperam 
boa música, bom sermão, e que todos sejam sociáveis. Há quem, sendo membro da 
igreja, espere convite especial para vir; há quem venha se tiver cargo; há quem, 
sendo membro de uma igreja, é muito operoso, apreciado, mesmo, porém em outras 
igrejas, nunca na sua (?!).  
 
A igreja é chamada a crescer. E o modelo é o de Atos 2.47: "Louvando a Deus, e 
caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam 
sendo salvos". Crescer em todas as direções: para o alto, buscando o altar de Deus; 
para baixo, aprofundando-se na doutrina do Senhor; para os lados, atingindo os que 
não conhecem a salvação em Cristo Jesus; de dentro para fora, pela vida espiritual 
intensa pela consagração à causa; e de fora para dentro, agregando pecadores re-
generados. Cresce a igreja, cresce o reino de Deus. É um crescimento lento porem 
continuado. Crescimento, não inchação! 

Inchação, não! 

Pastor W. S. Baptista 

Vem da Capa 

 
 

*Bênção                                                                                                        
  Poslúdio 
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"Todo o poder o Pai me deu, na terra, bem assim no céu! 
Ide, pois, anunciar o evangelho, e sempre Eu estou convosco!" 

 
2. Portas abertas eis por todo o mundo! Servos, erguei-vos, eia avante andai! 

Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai! 
 

3. "Oh! vinde a Mim!, a voz divina clama, "Vinde!", clamai em nome de Jesus! 
Que pra salvar-nos do castigo eterno, Seu sangue derramou por nós na cruz. 

 
4. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão 
Num coro excelso, santo, jubiloso; pra todo o sempre glória a Ti darão! 

Atenção!!! 
 

As restantes atividades deste domingo  
ficam suspensas devido à realização  

do assim chamado “Dia do Orgulho Gay”  
celebrado no Campo Grande.  

 
  
 Aristóteles defendia a ideia de que o homem, como único ser capaz de racio-
cinar, é quem pode mudar o mundo ao seu redor. De fato, como cristãos sabemos 
que não podemos por nós mesmos transformar ninguém, mas conhecemos aquele 
que pode e a nossa missão é levar a sua glória a todos os homens, em todos os 
lugares com a máxima urgência e sem timidez, como disse Paulo: “Pois não me 
envergonho do Evangelho; porque ele é poder de Deus para a salvação de todo 
aquele que crê; primeiro do judeu, e depois do grego” (Romanos 1.16). Nenhum 
ser humano encontrará o sentido da sua existência até que sua alma seja ferida de 
uma profunda convicção de que expandir a glória de Deus é a razão e explicação 
de ele estar de pé e que sua preciosa vida não pode ser desperdiçada, pois em 
todos os nossos gestos a glória de Deus é anunciada aos homens. “Assim, quer 
vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de 
Deus” (1Coríntios 10.31).  
 
Isso é ter sentido para existir! Um oficial militar consegue safar-se da emboscada 
do inimigo e diz à sua tropa: “Ainda estou vivo! Prova definitiva de que ainda não 
cumpri toda a minha missão. Vamos em frente”. É, se você está lendo agora é por-
que você está vivo e se está vivo, independentemente de qualquer circunstância, é 
para a glória de Deus. 
  
A VIDA TERÁ SIDO SIGNIFICANTE SE FORMOS ATÉ O FIM DA NOSSA MISSÃO 
 
 “Ser o homem mais rico do cemitério não me interessa. Ir para a cama à 
noite dizendo que fiz alguma coisa excelente é o que importa para mim” (Bill Ga-
tes 
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de Souza Menezes, Amado Rosa 
14/09 - Hamilton Cupolo. 
 
Oremos por: Adalberto Silveira de 
Souza, Adelaide Alves da Silva (mãe 
de Jussara), Alyrio Souza, Álvaro Pa-
es, Ana Carolina Santana Melo, Brasí-
lia Santos Soares, Carlos Cézar Santos 
Rios, Carmelita Lopes, Crezilda Ma-
ria  da Silva, Dinair Leal, Doralice 
Oliveira, Emília Silveira Souza, Ene-
dina Lisboa, Epifânia Vieira dos San-
tos (Epi), Eulália Gregória de Olivei-
ra (mãe de Leandro O. Pereira), Flor-
denice Marambaia, Germana Santos, 
Getúlio  Nogueira, Gilcélia  Silva San-
tos (Gil), Guilherme S. Carvalho,  Hil-
da Assunção, Idalice Portugal, Ilza 
Pereira Pacheco, Iraci Menezes, Isa-
bel 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  Coelho, José  Messias, (Filho de 
Irany), Pr. José  Sales da Costa,  Josué 
Rego, Jurema Rodrigues, Lindinalva 
C. dos  Santos, (filha do  Ir. Antônio 
Bispo), Lívia Rejane F. Santos,  Miri-
am Leal, Miriam S. Silva, Moisés  
Santos, Noemia e Dulcinéia Galvão 
Correia, Norma Jacobina, Petruska 
Maria Cirqueira, Regina Rego, Rita 
de Cássia Pereira (irmã de Taimara),  
Rodinei da Rocha Pereira, Roberto 
dos Santos Britto, Sérgio Ricardo D. 
Oliveira (Filho dos irmãos Calazans e 
Terezinha), Sigisberto Mauricio Nu-
nes, Sonia Oliveira Silva, Tauana Sil-
va Sacramento, Urias  Araujo (pai do 
irmão Ulisses Araujo), Valdiria Silva 
Santos, Valmira Sales, Valfrides Gal-
derisi, William M. de Souza Santana, 
Yara A. Figueira, (Familiares do ir-
mão Marcos Grana: Amanda G. M. 
Oliveira, Ágnes G. O. Costa, Ivanildo 
Santos Britto, Ivanildo Fernandes, 
Yoná G. Oliveira, Kevin O. Costa,  
Elton Jr., Lazinha  de Jesus), Familia-
res de Danúzia Azevedo: Diná Azeve-
do, Maria Angélica Azevedo,  Darcy 
Azevedo). 
 
Atenção Juventude Sião! No próximo 
sábado (14/09), teremos uma Tarde 
Esportiva no Colégio Dois de Julho. 
O encontro será em nosso templo às 
16h. A entrada é franca, mas não dei-
xe de fazer a sua inscrição. Venha 
com roupas leves e muita disposição. 
Contaremos com a participação do ex
-jogador Beijoca, com um “papo saú-
de”.  
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Pastoral 
No Púlpito hoje. Recebemos o Pr. 
José Britto Barros. Ex-missionário 
de Missões Nacionais, é Escritor, 
Ensaísta, Literato, Pesquisador, Cro-
nista, Educador, Conferencista e Po-
eta. Tem-se dedicado à evangeliza-
ção das crianças e à formação e ca-
pacitação dos pais.  
 
Proclamação 
Missões Nacionais. Lançando na 
manhã de hoje a Campanha de Mis-
sões Nacionais 2013. O tema é: “Vivo 
para a Glória de Deus” E o nosso 
alvo continua de R$ 25 mil. Louva-
mos a Deus por mais este privilégio 
e vamos voltar nossa atenção para a 
nossa pátria. 
 
Missões Estaduais. Encerramos a 
Campanha de Missões Estaduais 
2013. Alcançamos R$ 19.729,95 
(78,92%). Agradecemos a todos pelo 
envolvimento. 
 
Discipulado 
MCA. Nesta terça-feira, 10/09, Tarde 
Missionária (Missões Nacionais). 
Tema: “Vivo Para a Glória de Deus”. 
Dirigente: Irmã Maria das Neves, 
Tema da Tarde: “Amando os Estran-
geiros Para Alcançar o Mundo”. Na 
palavra do Casal missionário da 
JMN, Miguel e Kézia Calmon. 
 
Notas Fiscais.  Novo período: setem-
bro a dezembro. As NF anteriores 
não mais têm validade.  
 
Comunhão 
Aniversariantes da semana: 
08/09- Maria da Natividade Gomes 
Costa, Elizete Souza Muniz de An-
drade 
09/09 - Ivana Silva Moreira, Ana 
Cláudia Ribeiro Santos 
10/09 - Milena Farias Sousa  
11/09 - Ubiratan Neres Coelho 
12 - Maria das Graças Moreira Fer-
reira, Cátia Pereira de Azevedo, Mar-
cos Oliveira de Carvalho, Raquel 
Santos Barreto da Silva, Charles José 
Leondy de Santana Junior 
13/09 - Adélia de Oliveira Ribeiro, 
Maria das Graças Reis dos Santos, 
Lucimeire Alves da Silva, Maria do 
Carmo Marques Alcântara,  Pr. Joás  

Informa-Sião (08-09-2013) 

Você é muito bem-vindo! 
Faça de nossa Família de fé a sua família. 
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Noite especial. No dia 15, às 18h30,  
é a nossa Noite da Juventude. O tema 
do nosso mês é “Para onde vai a ju-
ventude”?. Participe de todas as ativi-
dades.  
 
Administração 
Calendário Provisório/Setembro 
Dia 14 - Ponto 19 (16h) 
Dia 15 - Noite da Juventude 
Dia 21 - Pedalada em Pituaçu 
(manhã) 
Casamento de Andréa e Gustavo 
(19h) 
Dia 29 - Assembleia Regular 
 
Calendário Provisório/Outubro 
Dias 05 e 06 - Encontro de Jovens 
com Cristo 
Dia 13 - Dia da Criança 
Encerramento do Mês da Juventude 
Noite da Proclamação 

Celebração da Ceia Memorial (noite) 
 
Calendário Provisório/Novembro 
Dia 02 - Impacto Socio-Evangelístico 
em Pedrão) 
Dia 03 - Celebração da Ceia do Se- 
nhor (manhã) 
Dia 10 - Dia do Diácono de Sião 
(manhã) 
Culto de Gratidão pelos 20 anos do 
Projeto Portas Abertas (noite) 
Dias 14 a 16 - Congresso da União Fe-
minina Batista Latino-Americana (Foz 
do Iguaçu, Paraná) 
Dia 17 - Dia de Educação Ministerial 
Dia 23 - Vivência Musical 
Dia 24 - Dia do Ministro de Música 
 
Contribuições. Os filhos de Sião  já 
contribuíram com a importância cor-
respondente a 36,09% do Orçamento 
Eclesiástico  para o mês de setembro. 
Deus abençoe a todos!  
 

RETIRO ESPIRITUAL 2014 28/fevereiro - 05/março, Guaibim 
Praia Hotel, Praia de Guaibim,Valença                                                                                         

QUE NOS AGUARDA? Estudos Bíblicos! Louvor! Lazer! Noites Sociais! 

Últimas vagas  

individuais!!! 
INVESTIMENTO:  Individual: R$ 550,00 (5 x 110,00)                                                                                           

Inscrições: Gal, Sérgio, Dálvaro, Alene,                             
Joilson, Jailza. 

Mantenha-se informado:  
Acesse o Portal da sua igreja.  

Leia o Boletim Dominical a partir da sexta-feira: 
 

www.igrejabatistasiao.org.com.br 

Aos Compositores da Igreja!!!  
Hino Oficial do Retiro 2014 

Tema: “Mais de Cristo, tudo de mim!” 
 

Aberta a inscrição para a composição uma música para a letra  
do hino 169 do CC 


