HOJE
09/11/14
REGENTE CONGREGACIONAL
PIANO
TROMPETE
VIOLINO
CLARINETA
BAIXO
VIOLÃO
BATERIA
TECLADO
TROMBONE
CORAL / CONJUNTO
SOLO
SOM
DATASHOW
LIBRAS - INTÉRPRETES

PLANTONISTAS (Sasar)
RECEPÇÃO
Manhã
Noite

DOMINGO
16/11/14

Gedalia
Poliana / Daiana
Valdir Sarmento
Diogo
Antônio Bispo
Roberto Vagner
Jaudicéia
Silas
João
Agnaldo / Denis

Poliana / Daiana
Valdir Sarmento
Diogo
Antônio Bispo
Silas
Igor
Filipe
Daiana
Agnaldo / Denis
MCA

El Shadday / Kinereth

“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
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- / 3328-4763
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Laís Cavalcanti
Franque / Vinícius
Joilson

Franque / Vinícius
Joilson

Obédio Gomes
Moisés Carneiro
João Francisco Neves
João Pinheiro
Antonio Galvão

Marcos Valerio
David Chaves
João de Deus
Enoque Lopes
Amós Domingos Nery

“Não sei se os irmãos e irmãs perceberam que, durante este tempo que eu e a minha
esposa passamos na Itália (dois anos), para minha surpresa, voltando ao Brasil, observei que,
no domingo de manhã, a Igreja está cheia de irmãos e da bênção de Jesus, mas, no
domingo à noite, reduz bastante sua frequência, embora continue repleta da graça de Deus.

Selma Henrique, Dinair
Aragão, Lourdes Lopes,
Sandra Mara, Rosilene Silva

Nós fazemos parte dos salvos em Cristo Jesus há muitos anos. Quando afirmei acima que Ele
nos coloca diante da realidade supe a recomendação “exortando-vos e consolando-vos
e instando que andássemos de um modo digno de Deus, o Qual nos chama ao seu
Reino de Glória” (1Tessalonicenses 2.12). Com isso, Deus complementa todos os demais
porque, voltando a mencionar o aspecto básico da vida cristã diante do mundo, “andar de
um modo digno” não menciona mais as consequências desta forma de viver em face do
mundo terreno em que estamos hoje, mas nos remete ao mundo eterno que nos espera
amanhã. Que esperança magnifica e ditosa é esta de que somos titulares! O Senhor nos
chama para o seu Reino de Glória... Este Reino, do qual já fazemos parte hoje e que
consolidará na eternidade que nos aguarda, nos transformará na Glória infinita em que Cristo
aguarda todos os seus santos. Somos detentores deste Reino, somos titulares desta glória!
Demos graças ao Senhor por isso, e vivamos coerentemente com tais bênçãos em perfeita
contextualização diante do mundo com os ensinos que Dele recebemos. 1Tessalonicenses
1.2-6 é o texto com que iniciamos o estudo sobre a Igreja de Cristo e é um dos mais
presentes nas Cartas de Paulo. Em quase todas elas, vamos ver a menção destes três
elementos fundamentais para a existência de uma Igreja chamada de Cristo: a fé, o amor e
a esperança. É uma igreja que Paulo não conhecia quando a ela escreveu. E na epístola aos
Gálatas, uma carta não a uma igreja específica, mas, às diversas igrejas daquela região. Isto
nos faz crer que ele escrevia falando de algo que tivera visto e assistido em cada uma delas
a verdadeira vivência cristã em fé, em amor e em esperança. Nessas cartas, ele inicia em
trechos menores ou maiores, saudando a existência desses sentimentos entre os crentes:
“Vossa obra de fé...” seria o trabalho da Igreja em seu crescimento e consolidação. Uma
igreja que crescia porque confiava no seu Deus e trabalhava em prol do evangelho de
Cristo e da Igreja que se constituía. Não era uma obra visível (templo, propriedades,
veículos), mas uma obra invisível (vidas salvas).

Raimunda Rodrigues,
Enalva Pereira

SERVIÇO MÉDICO
Enfermagem

Elza Alves,

Dr. Rossi
Edna

Dr. Rossi
Jailza

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje

Domingo vindouro

Juracy, Zuleide, Airesnede,
Nalva, Pinheiro
Assessoria Pastoral: Sérgio

Nati, Lindóia, Helena
Aydil, Noeme
Assessoria Pastoral: Lindóia

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

Coro Infantojuvenil Perfeito Louvor, Equipes de Louvor, Quarteto Daleth, Orquestra
Kinereth, 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,
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).

Nosso prezado irmão Gerlando Gazzitano escreveu a reflexão
abaixo, à qual o deu o título de uma “Uma Exortação Exemplar”.
Leiamos com atenção e reflexão:

Vidas cristãs consagradas. “Nossos trabalhos de amor...” seria o compartilhar da vida de
cada um entre todos. Havia solidariedade, havia compromissos pelo bem estar do próximo,
os crentes se davam uns pelos outros, de forma que nada faltava àquele mais necessitado.
“Vossa firmeza de esperança...” seria o testemunhar da igreja. Com firmeza, ela
anunciava a sua esperança, pregava o evangelho, levava ao mundo ao redor com
firmeza a razão da esperança de que eram portadores. Nossa Igreja vive em fé, em amor,
em esperança? Que assim seja: Leia Gálatas 1.2-4. Mais uma vez, ele sintetiza a vida e
existência da igreja de Jesus Cristo, da qual fazemos parte hoje. Na interação dos três
sentimentos indispensáveis ao viver cristão: a fé em Cristo, o amor que devotavam uns aos
outros e a esperança da vida eterna nos céus. Quando leio trechos como este, gosto de
indagar-me se
Página 3, por favor
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Dia do Diácono de Sião

Outras...
" eus quer falar com você,
D
mas não pelo Facebook...

Prelúdio
+Hino 323 HCC Eu Alegre Vou na Sua luz
1. Perdido, andei, na escuridão, mas Cristo me encontrou
e com a luz do seu amor, as trevas dissipou.
Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou da morte me livrou.
Ando sempre alegre, Cristo me salvou.
2. No caso de escurecer de nuvens todo o céu,
Jesus, bendito Salvador, é luz que rasga o véu.
3. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão!
Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão.
4. E face a face então verei Jesus, o Salvador,
o qual a sua vida deu por mim, um pecador.
+Oração
Boas Vindas
3 Minutos de Missões
Louvor Coral Vim para Adorar-Te
Dedicação dos Bens e Vidas

Jardim de Oração. Mais um Encontro com Deus nesta sexta feira, dia 14/11 às 15
horas. Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1983 - Edf. Lisboa, Apt. 301a, Vitória. Tel:
3336-4299; 9274-6738; 9909-1540. Compareça!
MCA Jovem. A próxima reunião será na terça-feira, 11 de novembro, às 19 horas.
Projeto Sião em Ação. Estamos precisando de alimentos, roupas femininas, masculinas e
infantis, bijuterias, sapatos. 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,
esporadicamente, os de fora serão atendidos, na medida do possível.
Lembrete. A Tesouraria solicita dos irmãos que forem usar os serviços da Cantina que
avisem com antecedência.
Pedidos de Oração. No Santuário, ao lado do órgão, encontra-se uma Caixa para Pedidos
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.

Horário de Atendimento do Staff
Coro El Shadday

Hino 491 HCC No Serviço do Meu Rei
1. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado;
Proclamando do meu Rei a salvação no serviço do meu Rei.
No serviço do meu Rei minha vida empregarei;
Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei.
2. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso;
Na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu Rei.
3. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado;
Ao seu lado desafio todo mal, no serviço do meu Rei.
4. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido;
Quanto tenho, no serviço gastarei, no serviço do meu Rei.
+Oração de Dedicação
+Cânticos de Sião

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.
(6)
Jornada de Oração. Primeiro sábado de cada mês, das 8 às 12 horas.

Grupo de Louvor B’nei Tsion

Pr. Walter Santos Baptista
pastordaibsiao@ig.com.br
Sem. João Paulo Almeida
joaopaulo_ssa83@hotmail.com
Profa. Ariete Martins Rodrigues Baptista
arietebaptista@gmail.com
Tesouraria
Coord. Quésia Meneses
projeto@igrejabatistasiao.org.br
Pr. Antonio Carlos Santos
pr.comunhao@gmail.com
Facebook: Antonio Santos

3ª (15h - 17h30);
5ª (10h - 11h30);
Domingos (17h30 - 18h15, fineza
agendar)
2ª a 6ª (08h - 13h)

3ª (15h - 17h30);
5ª (10h - 11h30)
2ª (14h - 18h);
3ª a 6ª (8h - 12h; 14 - 18h)
2ª a 4ª (8h - 12h)
2ª (9h - 12h; 14h30 - 16h)
3ª (14 às 16)
5ª (Visitação)

Pr. Lázaro Sodré Cerqueira
lazarosodre23@gmail.com

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

M.M. Gedália Dória de Carvalho Cornélio
gdcc58@hotmail.com

3ª e 5ª (10h30 às 19h)
4ª (14h - 20h30)

Culto de Gratidão
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Prelúdio
Grupo Kinereth
+Cânticos de Sião
Grupo de Louvor B’nei Tsion
Louvor Coral Como não Entoar Teu Louvor?
Coro El Shadday
Dedicação dos Bens e Vidas
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Tudo no Altar
Louvor Consagração/ Tudo por Ti
Laís Cavalcanti
Mensagem Bíblica
Pr. Epímaco Marcos Nery Gonçalves
+Hino 66 HCC Cantarei ao Meu Salvador
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.

Hino 443 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?

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.

"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!

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. "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.

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.

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!
+Oração Dedicatória
+Cânticos de Sião
Tudo no Altar
Louvor Coral Agnus Dei
Mensagem

Grupo de Louvor B’nei Tsion
Coro El Shadday
Pr. Antônio Carlos dos Santos

+Hino 434 CC Onde os Obreiros?
1. Oh! onde os obreiros pra trabalhar nos campos tão vastos a
lourejar?! A causa requer prontidão, vigor. Oh! quem
quer ceifar com desvelo e ardor?!
Onde os obreiros? Oh! quem quer ir nos campos tão vastos a escassez suprir?!
Quem quer decidir, hoje, a se entregar, e os frutos benditos arrecadar?
2. O joio do mal a proliferar, o trigo do Mestre quer sufocar.
Ceifeiros, avante, no campo entrai, o dia declina, ceifai, ceifai!
3. Eis portas abertas à pregação! Nações suspirando por salvação!
Oh! onde os obreiros pra anunciar de Deus o perdão
de um amor sem par?!
+Bênção
Poslúdio

Pr. Walter Santos Baptista
Novembro: Mês da Música!

Reabertura do Concílio Consagratório
+Bênção
Poslúdio

Pr. Walter Santos Baptista

Vem da Capa

estamos realmente refletindo em nosso viver presente aquilo que a Bíblia recomenda para
nós como a Igreja de Cristo. Será que assim como no passado de 2000 anos estamos sendo
uma igreja viva do Senhor Jesus como a de Colossos? Qual tem sido o testemunho de nossa
fé em Cristo Jesus? Qual tem sido a evidência do amor que temos uns pelos outros? Qual
tem sido a lembrança da vida eterna que nos embala o dia a dia? Ou será que estamos tão
distanciados disto que não demonstramos em nosso viver como Igreja nem a fé, nem o amor,
nem a esperança?
O Pastor, como homem de Deus, foi escolhido para orientar e conduzir a sua Igreja. Deve ser
um guia espiritual de confiança para sua igreja. Todos nós, membros da igreja, nos sentimos
confortados e seguros quando temos a presença amiga e firme de um homem que, como anjo
da igreja, nos assiste em nossas provações e alegria e nos estimula a uma vida mais santa
com seus sermões, nos exemplos, e nos ensina com precisão as verdades bíblicas. Este é o
Rev. Walter Santos Baptista, nosso Pastor.
Oração para o dia: ‘Senhor faze-me demonstrar em meu viver, por atos e palavras, toda a
fé, amor e esperança, como membro que sou de uma igreja que é Tua. Amém!’ ”
Agradecemos ao irmão Gazzitano, ao tempo em que renovamos nosso compromisso
de servir ao Senhor com absoluta entrega, seriedade e serviço como fizemos há 51
anos passados na consagração ao Ministério da Palavra.

Seu Pastor
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Informa-Sião (09-11-2014)

Pastoral
Nosso

Púl pito.

15/11 - Giovanni Nascimento Santos.

Pr. E pí m a c o
por:
Gonçalves é um expositor sério da Oremos
A. Pimentel, Adalberto S. de
Palavra de Deus. Fala-nos no Culto Abigail
Souza,
Ademildes Duarte Cruz,
dos Diáconos.
A. da Silva (mãe de Jussara
À noite, celebraremos o Jubileu de Adelaide
Adília do Carmo Guimarães e
Zircônia do Projeto Portas Abertas. O Nunes),
Alyrio Souza, Álvaro Paes, Ana
pregador será o Pr. Antônio Carlos dos família,
Carolina S. Melo, Ana F. Bonfim
Santos.
Matos (neta do Dc. Hamilton),
Brasília Santos Soares, Carlos Cézar
Santos Rios, Carmelita Lopes, Creuza
Proclamação
Missões Nacionais - Concluímos mais Maria Nascimento, Crezilda Maria da
uma Campanha de Missões e somos Silva, Dinair Leal, Doralice Oliveira,
gratos a Deus pelo Seu amor e ao Elizeu Guimarães, Emília Silveira
amados irmãos pelo envolvimento. Souza, Enedina Lisboa, Epifânia
Que o Senhor Jesus em Sua infinita Vieira dos Santos (Epi), Eunice
A p a r e c i d a B ue n o , F l o r d e n i c e
bondade recompense a todos.
Nogueira,
Do nosso alvo de 25 mil, alcançamos Marambaia, Getúlio
R$ 18.822,30, mas ainda nos faltam R$ Gilcélia Silva Santos (Gil), Guilherme
S. Carvalho, Haydée Brasil de Souza,
6.177,70 para o atingirmos.
Hilda Assunção, Idalice Portugal, Ilza
Pereira Pacheco, Iraci Menezes, Isabel
Pereira, Ivo Gomes de Alencar, Ivone
Discipulado
MCA. Nesta terça-feira, Tarde de Simões Regis da Silva (mãe de Elisa),
Louvor e Adoração, na direção da irmã Joanita Peixoto, João Santa Inês, Dc.
Lucia Silva. O Pr. Lázaro Sodré falará José de Oliveira Coelho, José Messias
(Filho de Irany), Josué Rego, Jurema
sobre Dízimos e Plano Cooperativo.
Rodrigues, Jutahy
Renan, Lívia
Convidamos as mulheres a que Rejane F. Santos, Luana Eustáquio de
participem do nosso Retiro. Local: Oliveira, Luiz A. Leal, Maria José
Hotel-Fazenda Mirage. Data: 09 e 10 Borges, Mário Baracho, Miriam Leal,
de dezembro. Contatos: Gildete, Sônia Miriam S. Silva, Moisés Santos, Nilze
Mello, Patricia Carmo Duarte,
ou Marlice.
Petruska Maria Cirqueira, Priscila
MCA Jovem. Está realizando um Isabel Menezes Dantas, Raquel de
Bazar
a partir deste mês de Santana Marques e Carmozinha
novembro, para o Março Mulher/2015. Santana (irmãs de Rubenita Novaes),
Regina Rego, Roberto dos Santos
Aceitamos doações.
Britto, Rogerio Uzêda, Sérgio Ricardo
Oliveira (filho dos irmãos Alberto
MCA Jovem. Os convites para a D.
e Terezinha), Sigisberto
terceira edição do nosso Chá de Calazans
Nunes, Samuel
Santana
Mulheres em MARÇO/2015 estão à Mauricio
Lopes,
Sonia
Silva, Thaum
disposição. Poderão ser adquiridos à Santos, TauanaOliveira
Silva
Sacramento,
vista ou em parcelas. Procure-nos Urias Araujo (pai do irmão Ulisses
desde já. Investimento: 40,00.
Araujo), Valdiria S. Santos, Valmira
Sales, Valfrides Galderisi, Vivaldo
Pereira Costa, William M. de Souza
Comunhão
Santana, Familiares de Danúzia
Aniversariantes da semana:
09/11 - Antonio Keller da Silva, Azevedo, Diná, Maria Angélica e
Teodomira Costa Menezes, Ediléia Darcy.
Ramos Meira Costa de Souza,
Claudiana Rezende dos Santos, Dalva Notas de Falecimento. Faleceu no dia
30 p.p. o Sr. Marivaldo Castro Silva,
Barreto Pereira
esposo da irmã Lourdes de Almeida
10/11 - Edson Ferreira Salomão,
11/11- Vandecy Dolores Almeida Silva, aos familiares a nossa palavra de
carinho e conforto em Cristo Jesus.
Julião, Everaldo Santos Oliveira
13/11 - Vera Lucia Santana Santos
14/11 - Elielson Cerqueira de Jesus, À irmã Dulce Nascimento e familiares,
Manoel Eleutério da Motta
estendemos nossa solidariedade e
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Santo Espírito os conforte.

Dia 31 - Culto de Recepão de 2015

Adminstração

Contribuições.

Dia 10 - Jubileu de Prata (25 anos) de
posse do Pr. Walter Santos Baptista
Dia 16 - Batismos (Culto Matinal)
Noite da Juventude
Dia 23 - Orquestra e Coro Emanuel
(participação no Culto Matinal)
Dias 28 e 29 - 2º Seminário Nacional
Educadores Evangélicos e a Aplicação
da Lei 10.639/03 (nossas
dependências)
Dia 29 - Conselho Administrativo

Aulas de Italiano. A partir desta 4ª

Calendário Provisório/ Novembro

Calendário Provisório/ Dezembro

Dia 06 - Colação de Grau do STBNe
(19h30, nossas dependências)
Dia 07 - Ceia do Senhor (Manhã)
Dia 21 - Culto de Gratidão dos
Formandos de Nutrição da UNIFACS
Dia 25 - Culto de Natal
Dia 27 - Conselho Administrativo
(15h30)
Dia 28 - Assembleia Regular

Os irmã os já
contribuíram com 31,83 % do
Orçamento Eclesiástico para o mês de
novembro. Que Deus a todos
abençoe!

Serviço

feira, será iniciado um Curso de
Italiano aos interessados. As aulas
serão semanais e das 14h às 16h. O
irmão Gerlando Gazzitano, o
professor, aguarda os futuros alunos
na sala 2-05.

A ETSEL

está com as matrículas
abertas para os cursos Técnicos em
Enfermagem, Nutrição, e em Radiologia, com uma super promoção. O
primeiro semestre 100,00, os demais
180,00, sem reajuste até o final do
curso. Início das aulas janeiro/2015.
São apenas 35 vagas para cada curso.
3011-7383, 3011-4298.

ÉTICA DIACONAL
O que é ética? Numa definição mais simples, podemos definir como uma ciência moral.
Para uma definição mais ampla, é o estudo sistemático dos deveres e obrigações do indivíduo,
da sociedade e do governo. Seu objetivo: Estabelecer o que é correto e errado, e tem como
fonte a consciência, o direito natural, a tradição e as legislações escritas. Mas, acima de tudo, o
que DEUS estabelece em sua PALAVRA ou seja a Ética das éticas. Acha-se nos DEZ
MANDAMENTOS, sendo a única capaz de substituir todas as humanas.
1 – O que é a Ética Diaconal? É a norma de conduta que o diácono deve observar no
desempenho de seu ministério. Assim terá condições de discernir o certo e o errado.
2 – Quais as fontes da ética Diaconal? A Bíblia, os regulamentos da igreja e a consciência do
Diácono. A – Bíblia, a infalível e inspirada Palavra de Deus. Os estatutos ou regulamentos
eclesiásticos devem provir da Bíblia, e nunca divergir desta. Medite em Atos 6.1 a 6 e 1Tm 3.8
a 13. Tenha-os na sua mente, inscreva-os na tábua de seu coração. B – Consciência é a voz
secreta que temos na alma, com o nossos atos, aprovados ou reprovados. Medite em Romanos
2.13 a 15. Mantenha sua consciência em consonância com a Palavra de Deus. Permita que o
Espírito Santo domine por completo. Se Ele o acusa, dobre os joelhos e ore como Davi no
Salmo 139. 23 e 24. C – Regulamentos da igreja. Além das Sagradas Escrituras, fique atento
aos regulamentos, estatutos e convenções da igreja. Não os despreze nem os fira, se não
contrariam a Palavra de Deus.
Poderíamos discernir sobre a síntese da conduta da ética do Diácono, ou seja seu
irrepreensível proceder em razão da Palavra de Deus. A – Quanto ao seu oficio; B - Sua
lealdade; C – Às criticas; D – A descrição; E - As arbitrariedades; F – A pontualidade; G – A
obediência; H – A síntese de tudo é o AMOR. O tempo e o espaço não permitem a análise.
Podemos afirmar que o Corpo Diaconal tem demostrado o que é viver na presença de Deus.
Minha sincera gratidão, em primeiro lugar, ao nosso DEUS, bem como ao querido Corpo
Diaconal.

(Dc. Hamilton Bonfim, presidente do Corpo Diaconal)

