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17/08/14 

 DOMINGO 

24/08/14 

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

Pr. Joás 
 Poliana  / Daiana 
Valdir Sarmento 

 Diogo 
Antonio Bispo 

Roberto Vagner 
Jaudicéia 

Silas 
João  

Agnaldo  / Denis 
 
 

Franque / Vinícius 
Joilson  / Jordana 

 Pr. Joás 
 Poliana / Daiana   
Valdir Sarmento 

 Diogo 
Antonio Bispo 

Silas 
Igor 

 Filipe 
Daiana 

Agnaldo  / Denis 
 
 

Franque / Vinícius 
Joilson  / Jordana 

 
 
PLANTONISTAS   (Sasar) 

Marcos Valerio 
David Chaves 
João de Deus 

Enoque Lopes 
Amós Domingos Nery  

 Agnaldo Tosta 
Humberto Zacarias  

Vivaldo Pereira 
Daniel S. Braga 
Lucas Cunha 

Mário Baracho 
 

RECEPÇÃO 

Manhã 
Noite 

Selma Henrique, Dinair Aragão, 
Lourdes Lopes, Sandra Mara, Rosile-
ne  França 

 Linalva Pinheiro, Zuleide 
Teixeira, Mª Eunice San-
tos, Rosana Mendonça,  

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dr. Rossi 
 

Maria José 

 Dr. Rossi 
 

Rubenita 

Hoje Domingo vindouro 

Nati, Lindóia, Helena 

Aydil, Noeme 

Assessoria Pastoral:  Ariete 

Joilson, Ozias, Terezinha,  

Everaldo, Elizeu 

Assessoria Pastoral:  Walter 

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

Coro Infanto-Juvenil Perfeito Louvor,  Equipes de Louvor, Quarteto Daleth, Orquestra Ki-

nereth, 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 

“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 

17/08/2014   Nº 32/14 

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 

 

MISSÕES. PENSE NISSO! 
  

 
 
 
 
“O que tapa seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvi-
do” (Provérbios 21.13). 
 
Aparentemente, o pobre mais pobre que a Bíblia menciona é o leproso Lázaro, cuja con-
dição se acha descrita em Lucas l6:20 e 21. 
 
1º  Era mendigo, ou seja, dependia para a sua sobrevivência inteiramente das esmolas de 
alguma alma caridosa. 
2º  Era leproso. Ser leproso naquele tempo era a pior desgraça que alguém poderia so-
frer. Era banido da sua família, do convívio de seus amigos e de toda a convivência soci-
al. Levitico 13:45 diz que o leproso deveria gritar sou imundo.  
3º  Foi tomado por um estado de tamanha desnutrição que “ jazia à porta daquele”, ou 
seja estava deitado, estendido à porta do rico. A sua desesperança era tanta que o anelo 
de sua alma já não era mais tomar uma refeição. O seu sonho era simplesmente algumas 
migalhas. Uma migalha e estaria satisfeito. 
4º  O relato Bíblico da condição daquele pobre aponta para um estado de degradação 
tão terrível a ponto de indicar que só os cães (animais tidos como imundos pelos judeus) 
aceitavam com ele manter algum tipo de relacionamento. Sua miséria era tanta que só os 
cachorros da rua vinham procurá-los para lamber-lhes as feridas. 
5º  Conta-nos Jesus que o estado da doença era tão avançado que estava coberto de 
chagas. Isto é não havia um lugar de seu corpo em que não houvesse uma ferida. Cheio 
de feridas infeccionadas, malcheirosas. E os cães a lamber toda aquela podridão fétida. 
 
Será que poderíamos encontrar na literatura universal um quadro de pobreza mais horri-
pilante do que este? Será que alguém desafiaria a dizer que conhece alguém mais pobre 
do que Lázaro? 
 
Porém, ao prosseguir sua mensagem, Jesus revela que o mendigo morreu e foi levado 
pelos anjos ao Paraíso. O rico, também morreu, teve o seu corpo sepultado e sua alma foi 
conduzida ao inferno, estando em tormentos. De lá, contempla Lázaro no Paraíso e clama 
por misericórdia, porém era tarde demais. 
 
Este texto Bíblico nos ensina muitas lições espirituais. Vamos nos deter apenas em dois  

Esta reflexão foi extraída do livro Missões de Humberto S. Vieira: 

Página 3, por favor 

http://missionariojosielalmeida.wordpress.com/2007/03/16/reflexao-sobre-missoes/
http://missionariojosielalmeida.wordpress.com/2007/03/16/reflexao-sobre-missoes/


   
     
  

   
  
   

   Prelúdio    Deus é Santo (MCA) 

 +Oração 
   Boas Vindas  
   Louvor  Meu Salvador                             Mulheres Cristãs em Adoração  
   Dedicação dos Bens e Vidas    

 
 +Oração de Dedicação  
 +Cânticos de Sião                                                     Grupo de Louvor Doxa 

   Tudo no Altar 
   Louvor      Primeira Essência                                    Gildeval e Lizandra 
   Mensagem Bíblica                                 Pr. Erivaldo Barros de Oliveira                                                               
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"Deus quer falar com você, mas 

não pelo Facebook... 

Culto Matinal                                     

Hino 62 CC   Nome Glorioso 
 

1. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador; 
Este nome dá consolo, seja no lugar que for. 

 
Nome bom, doce a fé a esperança do porvir.  (bis) 

 
2. Este nome leva sempre, para bem te defender 

Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. 
 

3. Oh, que nome tão precioso! gozo traz ao coração; 
Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. 

 
4. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu; 

Rei dos reis, Senhor eterno, tu O aclamarás no céu. 

+Hino de Missões Estaduais 2014   Cristo para Todos 
 

Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho: 

esta é a nossa missão com ousadia e unção, 
palavras e ações, Boas-novas a todos contar. 

 
Às crianças e jovens ensinar, as famílias restaurar no Senhor, 

aos cativos e excluídos proclamar libertação. 
 

Cristo para todos! Nosso desafio maior. Compromisso, amor, entrega.                                                                                                                               
Eu e você orando e trabalhando, até o nosso Mestre voltar! 

 
Vão por todo o mundo, preguem o evangelho                                                                 

até o nosso Mestre voltar!                                                                                          
Com ousadia e unção, palavras e ações até o nosso Mestre voltar! 

Pr. Walter Santos Baptista 
pastordaibsiao@ig.com.br 

3ª (15h - 17h30);  
5ª (10h - 11h30); 
Domingos (17h30 - 18h15, fineza agen-
dar 

Sem. João Paulo Almeida 
joaopaulo_ssa83@hotmail.com 

  

2ª a 6ª (08h - 13h) 

Profa. Ariete Martins Rodrigues Baptista 
arietebaptista@gmail.com 

3ª (15h - 17h30);  
5ª (10h - 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   
projeto@igrejabatistasiao.org.br 

 

 

Encontros de Oração.  
(1)        Segundas-feiras, 19h, no Santuário.  
(2) Quartas-feiras, 7h, patrocínio do Corpo Diaconal, no 1º subsolo.  
(3) Quartas-feiras, 19h, Estudo Bíblico e Oração, no Santuário.   
(4)        Culto de Oração pela Família. Quintas-feiras, 10h, no Santuário  
(5)        Núcleo de Apoio à Família (NAF). Quintas-feiras, 19h30, no 1º subsolo.  
 
Jardim  de  Oração.  Mais um Encontro com Deus nesta sexta feira, dia 22/08 às 15 
horas.  Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1983 - Edf. Lisboa, Apt. 301a, Vitória. 
Tel: 3336-4299; 9274-6738; 9909-1540.  Compareça! 
 
Pedidos de Oração. No Santuário, ao lado do órgão, encontra-se uma Caixa para Pedi-
dos de Oração.  Se a irmã, o irmão, a amiga, o amigo deseja orações, pode deixar o seu 
pedido que intercederemos a Deus a seu favor. 
 
MCA Jovem. A próxima reunião será na terça-feira, 19 de agosto, às 19 horas.   
 
Lembrete. A Tesouraria solicita dos irmãos que forem usar os serviços da Cantina que 
avisem com antecedência. 
 
Projeto Sião em Ação. Estamos precisando de  alimentos. Solicitamos que, por fineza, 
sejam deixadas na portaria da igreja para encaminhamento à Coord. Quésia Meneses. 
Agradecemos antecipadamente. Deus abençoe a todos! 

Plantão Diaconal. Às quartas-feiras, das 9h às 11h30, um Diácono estará no Plantão 
Diaconal. Esse trabalho é em favor da comunidade carente da nossa Igreja e, espora-
dicamente, os de fora serão atendidos,  na medida do possível.   
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Horário de Atendimento do Staff 

 
2ª a 4ª (8h - 12h)  

2ª  (9h - 12h;  14h30 - 16h) 
3ª  (14 às 16)  
5ª   (Visitação) 
 

Pr. Antonio Carlos Santos  
pr.comunhao@gmail.com    

Facebook: Antonio Santos 

2ª  e 6ª  (18 às 21h) 
3ª e 5ª  (14h - 17h30) 
(fineza agendar)  

Pr. Lázaro Sodré Cerqueira 
lazarosodre23@gmail.com 

Outras... 

javascript:void(0);


   

          
  
 
    
    
   Prelúdio       
+Cânticos de Sião                                                      Grupo de Louvor Doxa 
+Oração 
   Boas Vindas                                                                                                                             

Dedicação dos Bens e Vidas                                               

+Oração Dedicatória  
+Cânticos de Sião                                                     Grupo de Louvor  Doxa 
  Tudo no Altar 
  Louvor  A Voz                                                                     Tamires e Lucas 
  Mensagem                                                                         Pr. Lázaro Sodré  

+Bênção                                                                Pr. Walter Santos Baptista              
  Poslúdio           
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Nonite da Juventude 

Hino 136 HCC   Adoro o Cristo Vivo 

1. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim.  
Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. 

Eu posso a glória eterna em tudo contemplar.  
Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar. 

 
Jesus, Jesus agora vivo está. Comigo vai em meu viver;                                             

jamais me deixará. 
Jesus, Jesus meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor.                                 

Jesus ressuscitou. 
 

2. Em tudo que me cerca eu vejo o seu amor.  
E se estiver cansado, eu não terei temor. 
Eu sei que me orienta no forte vendaval;  

me livra a sua graça de todo mal. 
 

3. Ó crente, seja alegre; louvores venha dar  
a Cristo, o Rei Eterno. É tempo de cantar! 

Pois quem procura o Mestre encontrará também  

"Deus quer falar com você, mas 

não pelo Facebook... 

Hino 183 HCC   Cada Momento 
 

1.  Sendo remido por Cristo na cruz, vivo contente no reino da luz, 
Cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz. 

 
Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. 
Sua presença me outorga vigor; cada momento sou teu, ó Senhor. 

 
2. Junto com Cristo na luta moral o erro combato, o pecado e o mal. 

Ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal. 
 

3. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que ele dá salvação. 
Nunca os contritos o buscam em vão; cada momento concede perdão. 

 
4.  Nas minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. 

Cada momento, por onde eu andar, Cristo, meu Mestre, me pode guardar. 

 

aspectos relativos ao titulo desta mensagem. “O que tapa o seu ouvido ao clamor do po-
bre também clamará e não será ouvido”  
 
1º Extraímos do texto sagrado um conceito divino de pobreza. Após traçar, na pessoa de 
Lázaro, o quadro de pobreza mais vivo que alguém poderia esboçar Jesus pinta outro 
cenário mais horripilante que a lepra, que a fome, que a desnutrição, que um corpo cober-
to de feridas, que a companhia dos cães, que a mais vil degradação de um ser humano em 
cima da terra. A pintura tenebrosa que Jesus pintou foi a situação de um ser humano em 
tormentos no inferno, sem esperança, preso em seus remorsos, impotente para mudar sua 
sorte, com uma sentença eterna lavrada por seus próprios atos no tempo em que viveu no 
mundo dos viventes. 
 
Surge então a pergunta, qual dos dois era o mais pobre? Lázaro ou o rico? Somos obriga-
dos a concluir que o mais pobre era o rico!! 
 
Daí a lição missiológica a ser por nós tomada. Há milhões de pessoas mais pobres que o 
Lázaro da história bíblica. Manchadas pela lepra do pecado, cobertas de feridas espirituais, 
no mais vil estado de degradação moral e espiritual, na companhia de demônios que lam-
bem os beiços na expectativa de mais uma alma que levarão ao reino das trevas. Esses 
milhões, esses bilhões de seres humanos jazem à nossa porta. Nós somos os ricos da história 
de Jesus. Temos abundância do pão vivo que desceu dos céus. Alguns, quem sabe, estão  

 

   

 
+Bênção                                                          Pr. Walter Santos Baptista 
  Poslúdio   
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Hino 207 CC   Mensagem Real 
 

1. Sou forasteiro aqui,em terra estranha estou; 
Do reino lá do céu embaixador eu sou. 

Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas-novas de perdão. 
 

Eis a mensagem que me deu Aquele que por nós morreu; 
“Reconciliai-vos já”, é ordem que Ele dá; reconciliai-vos já com Deus”! 

 
2. É ordem do meu Rei que todo pecador 

Arrependido já confesse ao Salvador 
Todo pecado seu, pois Ele prometeu dar o perdão por seu amor. 

 
3. No meu eterno lar não há perturbação; 

Eterno gozo e paz os salvos fruirão! 
E quem obedecer a Cristo, vai viver no reino eterno do meu Rei. 

Vem da Capa 

Página 5, por favor 



  
  

Valdete Mesquita Santos,  Rita de Oli-
veira Gomes, Bernardo Santos daCruz 
21/08 - Daniella de Souza Guimarães,  
Luiz José Duarte, Umbelina Ribeiro 
Araújo 
22/08 -  Josias Pereira Daniel, Nilton 
Sá Damasceno, Cátia Juçara Costa dos 
Santos, Jéssica Montanha Sampaio As-
sis 
23/08 - Therezinha Dantas Oliveira   
 
Oremos por:   
Abigail A. Pimentel, Adalberto S. de 
Souza, Adelaide A. da Silva (mãe de  
Jussara Nunes), Adília do Carmo Gui-
marães e família, Alyrio Souza, Álvaro 
Paes, Ana Carolina S.  Melo, Brasília 
Santos Soares, Carlos Cézar Santos 
Rios, Carmelita Lopes, Creuza Maria 
Nascimento, Crezilda Maria da Silva, 
Dinair Leal, Doralice Oliveira, Elizeu 
Guimarães, Emília Silveira Souza, Ene-
dina Lisboa, Epifânia Vieira dos Santos 
(Epi), Eunice Aparecida Bueno,  Flor-
denice  Marambaia,  Florênça Reis An-
drade, Getúlio  Nogueira, Gilcélia  Sil-
va Santos (Gil), Guilherme S. Carvalho, 
Haydée Brasil de Souza,   Hilda Assun-
ção, Idalice Portugal,  Ilza Pereira Pa-
checo, Iraci Menezes, Isabel Pereira,  
Ivo Gomes de Alencar, Ivone Simões 
Regis da Silva (mãe de Elisa), Joanita 
Peixoto, João Santa Inês,  Dc. José de 
Oliveira Coelho, José Messias (Filho de 
Irany), Pr. José  Sales da Costa, Josué 
Rego, Jurema Rodrigues, Jutahy Re-
nan, Lindinalva C. dos  Santos (filha do  
Ir. Antônio Bispo), Lívia Rejane F. 
Santos, Luiz A. Leal, Maria José Bor-
ges, Mário Baracho, Miriam Leal, Miri-
am S. Silva, Moisés Santos, Nilze M. 
Mello, Petruska Maria Cirqueira, Pris-
cila Isabel Menezes Dantas, Raquel de 
Santana Marques e Carmozinha Santa-
na (irmãs de Rubenita Novaes),  Regi-
na Rego, Rita de Cássia Pereira (irmã 
de Taimara), Roberto dos Santos Brit-
to, Sérgio  Ricardo D.  Oliveira (filho 
dos irmãos Alberto Calazans  e Terezi-
nha), Sigisberto Mauricio Nunes,   Sa- 
muel Santana Lopes, Sonia Oliveira 
Silva, Thaum Santos,  Tauana Silva 
Sacramento, Urias Araujo (pai do ir-
mão Ulisses Araujo), Valdiria S. San-
tos,  Valmira Sales, Valfrides Galderisi, 
Vivaldo Pereira Costa, William M. de 
Souza Santana, Yara Alcântara Figuei-
ra,  Familiares de Danúzia Azevedo: 
Diná, Maria Angélica,  Darcy. 
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Pastoral 
Nosso pregador: Traz a palavra de 
Deus nesta manhã o Pr. Erivaldo 
Barros de Oliveira, Secretário Exe-
cutivo da CBBA. É casado com Ana 
Estevão Barros de Oliveira, pais de 
Anna Hadassa, Marcos Henrique e 
Lucas Henrique. Sejam bem-vindos 
e que Deus os continue abençoan-
do! 
 
Detalhes do Fim. É  livro da pena 
do Pr. Edésio Chequer, apresentan-
do sua visão acerca das Últimas 
Coisas, a Escatologia. Restam pou-
cos exemplares, que podem ser ad-
quiridos na Secretaria Pastoral. In-
vestimento de 20 reais.      

Proclamação 
Missões Estaduais. Participe com 
dedicação e amor para ultrapassar-
mos o alvo de R$ 27 mil! Assim, po-
deremos continuar investindo no 
avanço missionário em nosso esta-
do. Já levantamos R$ 10.747,00 
(39,8%), faltando R$ 16.253,00 (62,2 
%).  
 
Portas Abertas - Projeto que só po-
derá continuar se você, meu irmão 
ou minha irmã, participar com seus 
talentos. Precisamos de quem cante, 
toque um instrumento, aconselhe 
alguém que esteja aflito ou que pos-
sa nos ajudar na segurança e na 
evangelização em frente ao Santuá-
rio. Procure-nos durante a semana e 
seja um voluntário. 
 

Discipulado 
MCA. Nesta terça-feira, Tarde de 
Celebração e Louvor, Reflexão: irmã 
Sonia Brito, Tema: “Estou sempre 
com pena de mim. O que fazer?”. 
 

Comunhão 
Aniversariantes da semana: 
17/08 - Gersivan Alves Dias,  Sidney 
Ricardo de Almeida,   Ana Terezi-
nha Gomes, Saprit Martins Grana 
18/08 -  Edja Núbia Malaquias Bra-
ga,  Marcelo Oliveira de Souza, Ma-
rinalva Silva Viana, Silas Garrido 
Teixeira de Carvalho Santos 
19/08 -   Mary Jane Silva Alves 
20/08 -  Luzia Barbosa Teixeira,   

Informa-Sião (17-08-2014) 

“Meu coração, ó Deus, está preparado, o meu coração está preparado.  

Cantarei e entoarei salmos no meio da minha glória” (Salmo 107.2) 

Seu Pastor 
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Administração 
Contribuições: Os irmãos já contribu-
íram com 58,51% do  Orçamento 
Eclesiástico para o mês de agosto. 
Que Deus a todos abençoe!                           
 
Calendário Provisório/ Agosto              
Dias 29 a 31 - AcampJuventude                      
Dia 31 - Assembleia Regular  

(manhã) Culto Solidário (noite).                                                           
 
 
Calendário Provisório/ Setembro      
Dia 6 - Teenpoint                              
Dia 7 - Ceia do Senhor (noite)                    
Dia 14 - Dia de Missões Nacionais   
Noite da Proclamação                                      
Dia 19 - Congresso SIM (promoção 
da JMNacionais e JMMundiais)                                                                                                         

 
enfarados de tanto comer da palavra de Deus. Há milhares que pedem uma migalha, uma 
mensagem, uma pregação, um versículo, uma Bíblia, uma oração, uma palavra, uma frase, 
um hino, uma migalha, uma migalha … para quem tem fome. Povos que nunca tiveram a 
oportunidade que nós um dia tivemos, que nunca ouviram  as palavras que ouvimos todos os 
dias, que não conhecem  o Amigo que tão bem conhecemos, que não sabem do Sangue que 
nos purifica, do céu que nos aguarda, da glória que nos espera. O clamor do pobre não está 
sendo ouvido. Porque?   Porque a Igreja de Cristo tem tapado o seu ouvido a tal clamor. 
 
Mas a sentença divina continua, sobre a cabeça dos surdos ao clamor dos povos. Talvez 
igual à rica igreja de Laodiceia, podemos dizer: não preciso clamar a ninguém, sou auto-
suficiente, tenho tudo, sou rico e abastado. Aqui vem o segundo ponto que quero ressaltar 
na história narrada por Jesus. O rico e prepotente dono da casa em cuja porta jazia Lázaro, 
a despeito de toda a sua riqueza, um dia teve que clamar. Porém nas suas lamentações não 
pôde ser atendido. Por mais ricos e poderosos que sejamos, haverá momentos em que tere-
mos de clamar a Deus, momentos em que nossas forças não serão suficientes. 
 
Fica a reflexão para todos nós. A sentença de Deus, nesta hora, estará a nosso favor ou 
contra nós? Temos verdadeiramente dado ouvido ao clamor do pobre? Temos estendido 
nossas mãos às suas necessidades? 
 
Será que neste momento teremos o nosso clamor ouvido? Ou ouviremos a sentença “porque 
tapaste o ouvido ao clamor do pobre também clamarás e não serás ouvido”.  
 
Que bela lição de Missiologia, a ciência-arte de fazer Missões! 
 
 

Vem da Capa 

Você e sua Família são bem-vindos e convidados a fazer 

de nossa igreja a sua família espiritual! 

 

Considere matricular-se na Escola Bíblica Dominical  

Classes para todas as idades! 

Projeto Sião Em Ação - Informamos que as vagas dos cursos 
estão esgotadas. Att;  Coord. Quésia Meneses 

https://www.facebook.com/erivaldobarros.deoliveira
https://www.facebook.com/erivaldobarros.deoliveira
https://www.facebook.com/anaerivaldo?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/anaerivaldo?hc_location=timeline

