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

Homens Cantores de Sião, Coro Diakonia, Coro Infanto-Juvenil Perfeito Louvor, 
Equipes de Louvor, Cursos

Ministério da Proclamação
CB Luís Anselmo, CB Santo Amaro, CB Wagner, FMB Barra, FMB Gamboa de Baixo,                              

FMB Itaberaba, FMB Lapão, FMB 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, Grupos de Crescimento Cristão, 

Organizações Missionárias, Encontros com Cristo, Alfabetização de Adultos pelo Método Bíblico, 
Simpósios, Congressos, Retiros Espirituais, Vivências, Mãos e Vidas

Ministério da Comunhão
Acampamentos, Caravanas, Ágapes, Esportes, Eventos, Jornada de Oração

Ministério de Serviço 
Projeto Sião em Ação 

(Assistência Jurídica, Assistência Psicológica e Psicanalítica, Ação Solidária, Cursos)

HOJE
30/01/11

QUARTA 
FEIRA

DOMINGO
06/02/11

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

Elisa 
Poliana

Valdir Sarmento
Matias

Antonio Bispo
Frank / Roberto

Frank
Raul
João

  Ruan /Agnaldo
Coro El Shadday

Reyzinho
           Joilson / Quesia

Geraldo
Vasni

Valdir Sarmento
Matias

Antonio Bispo
Roberto Vagner/ Frank
José Evert / Jaudicéia 

Nal 
João

  Ruan/ Agnaldo

Reyzinho
           Joilson / Quesia

PLANTONISTAS  (Sasar)
Alexandre Tavares

João de Deus
Glicério Rosa
Agnaldo Tosta

Daniel Santos
Edson Bottas
João de Deus

Humberto Zacarias
Marcos Valerio
Jorge Barros

Alexandre Tavares
David Chaves

João Paulo

RECEPÇÃO
Manhã
Noite

Gersonita Ferreira / Rosilene 
França / Linalva Pinheiro, Zuleide 
Teixeira

Maria Henriques /  Marileide 
Quadros / Maria José, Nívia 
Chillene    

SERVIÇO MÉDICO
Reserva
Enfermagem

Dra. Carol
Dr. Silveira

Adilia

Dr. Silveira       
Dr. Hélio

Airesnede

30/01/2011  Nº 04/11

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

Domingo
8h45 - Escola Bíblica Dominical; 

10h15 - Culto Divino; 
Tarde: Grupos de Crescimento Cristão; 

18h30 - Culto Divino. 

Segunda-Feira
19h30- Encontro de Oração. 

Terça-Feira
14h30- Atendimento Pastoral, 

15h - Reunião das M.C.A.

Quarta-Feira
18h45 - Escola Bíblica; 

19h30 - Culto de Oração. 

Quinta-feira
10h - Atendimento Pastoral; 

Culto de Intercessão da Família; 
19h30 - Núcleo de Apoio à Família. 

Sexta-feira
6h30 - Culto Matutino

Página eletrônica:
www.igrejabatistasiao.org.br

“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

Escolhemos quatro palavras 
que estão no mesmo 
con tex to ,  porém com 

funcionais, e mais uma pelo uso frequente 
em alguns círculos chamados evangélicos.  
São elas: Pastor, Presbítero, Bispo, 
Apóstolo e Patriarca.

Pastor é palavra de uso antiquíssimo na 
história bíblica. Logo nos vem à memória o 
confortador pensamento do salmista ao 
dizer que “O Senhor é o meu pastor; nada 
me faltará” (Sl 23.1). Ezequiel 34.6, 11,12; 
15-17 apresentam uma linda figura de 
Israel como o rebanho e o Senhor Deus 
como o seu pastor. No uso eclesiástico, a 
palavra “pastor” fala do dever dado ao 
ministro de alimentar, proteger, defender, 
repreender, corrigir, e amar as ovelhas do 
rebanho. É o ministro como doutrinador, 
guia do rebanho.

Presbítero é o vocábulo que, embora 
aplicado à mesma pessoa do pastor, 
designa a experiência espiritual que o 
pastor deve ter. Significa que ele não 
pode ser neófito nas coisas de Deus. É o 
pastor na função de conselheiro. Em grego, 
a palavra quer dizer “ancião, idoso”.

Bispo é o pastor ou presbítero na função 
de administrador, supervisor da igreja. A 
palavra (em grego, episkopos) significava 
o prefeito (administrador) das antigas 
cidades gregas.

Fica mais fácil de entender quando 
trazemos o texto de Atos 20.17–28 (os 
negritos são meus para destaque e 
comparação):

“De Mileto, Paulo mandou chamar os 
presbíteros da igreja de Éfeso. ... [e lhes 
disse]: Cuidem de vocês mesmos e de todo o 
rebanho sobre o qual o Espírito Santo os 
colocou como bispos, para pastorearem a 
igreja de Deus, que ele comprou com o seu 
próprio sangue.” Outro uso, não é bíblico. 

Fica claríssimo perceber que os três títulos 
são atribuídos à mesma pessoa. Não são 
títulos hierárquicos como há quem 
erroneamente o ensine.

Mais trapalhadas semânticas e eclesiásticas 
são criadas pelos que usam as palavras 
Apóstolo e Patriarca como títulos honoríficos 
ou patentes de oficiais superiores 
concedidas a quem pertenceria a um 
suposto Estado Maior da Igreja de Cristo...

Pelas páginas da 
Concordância (cont.)

Página 3, por favor



2  "Deus quer falar 

com você, mas não             
pelo celular"

Culto Matinal 

  Prelúdio    
*Cânticos de Sião                                                              Grupo B’nei Tsion 
*Oração Invocatória
  3 Minutos de Missões Locais
  Louvor Coral   Santo Ele É                                                  Coro El Shadday                                                                                                                               
  Dedicação dos Bens e Vidas 

*Oração Dedicatória
  Nas Mãos de Deus
  Louvor Coral   Salmo 19                                                     Coro El Shadday                                                                                                                               
  Mensagem Bíblica                                               Pr. Walter Santos Baptista

*Bênção                                                                      
Poslúdio

Hino 53 CC   Os Filhos de Sião

1. Ó filhos de Sião, honrai o Rei dos reis; 
louvores  altos Lhe cantai, guardai as santas leis. 

Sião é a nossa  santa e gloriosa cidade,
também perene morada dos crentes em nosso Jesus.

2. Os que do mundo são a Deus não dão louvor;                                                 
mas, filhos do celeste Rei,  louvai ao Salvador!  

3. Dos montes de Sião provêm delícias tais,                                                           
que de prazer nos enchem mais  que gozos terreais.  

4. Oh, venham-nO  louvar  os que seus filhos são, 
e se ergam já a demandar às plagas de Sião!  

Hino 323 CC   Castelo Forte

1. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo;
Com seu poder defende os seus em todo transe agudo.

Com fúria pertinaz persegue Satanás
Com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra.

2. A nossa força nada faz; estamos, sim, perdidos;
Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos,

Defende-nos Jesus, O que venceu na cruz,
Senhor dos altos céus; e, sendo o próprio Deus,  triunfa na batalha.

3. Se nos quiséssemos devorar demônios não contados,
Não nos podiam assustar, nem somos derrotados.

O grande acusador dos servos do Senhor
Já condenado está; vencido  cairá por uma só palavra.

4. Sim, que a palavra ficará,  sabemos com certeza,
E nada nos assustará com Cristo por defesa.
Se temos de perder os filhos, bens, mulher,

Embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino.
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Pr. Walter Santos Baptista
prwsbaptista@hotmail.com 

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); 
4ª (9h30 - 11h30)

Pr. Joás de Souza Menezes
ioash@hotmail.com

2ª (14h -  20h);  4ª  (18h - 21h) 

Tesouraria 2ª (14h - 18h); 3ª a 6ª (8h - 12h;  14 -
18h)

Horário de atendimento do staff

Hoje Domingo vindouro

Altino, Aydil, Sérgio, Natividade, 
Nilson, Lindóia, Ozias, 
Everaldo, Terezinha

Assessoria Pastoral: Nelson

Orlando, Hamilton, José Antônio,
Sérgio, Dorinha, Helena, 

Aydil,  Noeme
Assessoria Pastoral: Rubem

Diáconos de plantão

“... coisas novas e velhas...” (Mt 13.52)

Segunda-feira, 18h30 às 19h30
Terça-feira, 18h  às 19h

Quarta-feira, 17h30 às 18h30

  Quinta-feira, 18h30 às 19h30
Sexta-feira, 18h30 às 19h30

Sábado, 16h às 17h

Jardim  de  Oração -  Mais um encontro com Deus nesta sexta-feira,  dia  04/02, às 15 
horas. Tema: “Quando Jesus chega...”. Na palavra do Pr. Nivaldo Bonfim. Teremos o  
arrolamento e aniversário do bebê Izabele.  Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 361, apt. 
101, Térreo, Edf. Garcia D’Ávila, Garcia, Tel. (24h): 3329-6927, E-mail: 
jardimdedeus79@yahoo.com.br. Compareça!

Impacto de Carnaval - Estão sendo realizados os preparativos para o Impacto de Carnaval 
2011.  Informe-se sobre como participar deste Grandioso Projeto Missionário.  Fazemos 
um apelo aos irmãos para trazerem doações de alimento não perecível para alimentação 
dos missionários durante o Impacto. Informações com os irmãos  Pr. Gilson Santos, 
(também entrega das doações), Sônia Brito e Wbiracy.

Doações Especiais - Os Missionários Everaldo e Virginia Santos, da Congregação em São 
Gabriel, fazem um apelo. Necessitam de material de construção para o levantamento de  
uma sala de aula na Congregação. Com essa providência,  poderão fazer um trabalho 
adequado com as crianças que hoje não têm onde se reunir. Saiba como fazê-lo com o Pr. 
Gilson Santos.  

ECOE (Estudo, Comunhão,  Oração e  Evangelização). Os dias e horários dos encontros 
estão logo abaixo. Participe! Aos jovens, principalmente! Façam  já a sua inscrição. 

ETSEL  - Inscrições abertas para os Cursos de: Técnico de Enfermagem; Radiologia;  
Nutrição; Atendente de Farmácia; Camareira; Enfermagem do Trabalho e Instrumentação 
Cirúrgica.  Informações pelo telefone: 3321-7386.



                                                          

  Prelúdio   
*Cânticos de Sião                                                              Grupo B’nei Tsion 
*Oração Invocatória
  Louvor Coral   Tuas Obras Te Coroam                                 Coro El Shadday                                                                                                                               
  Dedicação dos Bens e Vidas                                                                        

*Oração Dedicatória                                                                                
*Cânticos de Sião                                                             Grupo B’nei Tsion 
  Nas Mãos de Deus
  Louvor Coral   Bênção Coral                                              Coro El Shadday                                                                                                                               
  Mensagem Bíblica                                             Pr. Walter Santos Baptista

  *Bênção                                                    
   Poslúdio  

6 Culto Vespertino  "Deus quer falar 

com você, mas não             
pelo celular"

Hino 46 CC   Jesus Me Transformou

1. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus,
Já me achava sem vigor, a perecer sem luz;
Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão.

E salvar-me conseguiu, da perdição.

Cristo me amou, e me livrou; o seu imenso amor
Me transformou. Foi seu poder,  o seu querer,

Sim, Cristo, o Salvador, me transformou.

2. Minha vida, todo o ser, quero-lhe consagrar;
A seu lado vou viver, o seu amor cantar; 

A mensagem transmitir aos que perdidos são. 
Venham todos já fruir a salvação.

Hino 239 CC  A Luz  do Céu

1. Tu anseias hoje mesmo a salvação? Tens desejo de banir a escuridão?
Abre, então, de par em par teu coração! Deixa a luz do céu entrar!

Deixa a luz do céu entrar!  Deixa a luz do céu entrar!
Abre bem a porta do teu coração!  Deixa a luz  do céu entrar!

2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar para as trevas  do pecado 
dissipar, teu caminho e coração iluminar!  

Deixa a luz do céu entrar!

3. Que alegria andar ao brilho dessa luz!  Vida eterna e paz 
ao coração produz! Oh! aceita agora o Salvador Jesus! 

Deixa a luz do céu entrar!

Volte quarta-feira: 19h

domingo: Manhã, 8h45 e 10h15;  Noite, 18h30

33

Missões Locais: Evangelismo: nossa missão!

Apóstolo simplesmente significa “enviado”. Prende-se a Mateus 28.19, à ordem de 
Jesus Cristo aos discípulos: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho ordenado.” Nesse momento, a Igreja de Cristo, toda a 
Igreja adquirida pelo sangue de Jesus, passa de ganha a ganhadora, de discípula a 
discipuladora, de batizada a batizadora. Toda a Igreja, e cada membro da igreja 
em particular, é enviado, é apóstolo. Outro uso não é bíblico. 

Patriarca já é o ápice da vaidade. Se o uso indevido e fora do contexto das outras 
palavras é ignorância, o uso deste é narcisismo. Há três mil anos, entre os hebreus, o 
chefe do clã, da família extensa, tinha autoridade política. Era chamado de 
“patriarca”. Abraão, Jó, Ló, Isaque, Jacó eram patriarcas. Na Igreja Romana e nas 
Orientais, o título prevalece. Interessante é observar que o Patriarca do Ocidente, 
sempre foi o Papa. No entanto, em 2006, o atual Papa Bento 16 aboliu uso do 
mesmo. Tudo indica que, o título vagando por aí, alguns pastores, inconformados com 
a “simplicidade” do título “pastor” resolveram se apossar do patriarcado. Não é 
bíblico.

E já há quem diga que, alguns, não satisfeitos com a auto-titulação de Patriarca, 
estão desejosos de usar de colocarem em si um novo título: “A sombra do 
Onipotente”... A ser verdade, já extrapolou todas as medidas! 

Kyrie Eleison!!! (“Senhor, Tende piedade!!!”)

Retiro Sião 2011  

05 a 09 de março, Guaibim Praia Hotel, Valença. 

Individual: R$ 400,00 (3 x 133,34);  
mais 20,00 de transporte); 

Casal (carro): R$ 960,00 (3 x 320,00); 

Casal  (ônibus): R$ 1.000,00 (3 x 333,34); 

Criança de 0 a 6 anos: grátis.

Vem da Capa

Seu Pastor

Louvamos a Deus pela Congregação Batista Sião em Santo Amaro, pois temos 
tido boas experiências de conversões,  especialmente com de crianças que são 
doutrinadas na palavra de Deus.
À frente deste trabalho missionário, está o Sem. Moisés Silva que tem se 
dedicado com todas as suas forças para que possamos, muito em breve, 
organizar esta Congregação em Igreja autônoma.
O novo desafio para este ano é a compra do terreno e a construção do templo 
para a reunião da Igreja, pois onde estamos é de aluguel; além de continuarmos 
investindo no treinamento da liderança e capacitação dos crentes para a boa 
obra.

Pr. Gilson Silva dos Santos
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Discipulado
(arietebaptista@gmail.com) 
“Podemos Ter muita gratidão, podemos 
até Ter muita obediência, porém somente 
poderemos agradar a Deus e nos achegar 
confiantemente ao Seu trono de graças, 
crendo em um Deus que sempre foi, é e 
será poderoso para fazer infinitamente 
mais do que tudo quanto pedimos ou 
pensamos pelo seu poder que opera em 
nós. Adoramos porque cremos. Crer não 
é algo automático em uma vida . Fé uma 
semente de Deus em nossa vida, a qual o 
inimigo constantemente nos tenta roubar, e 
quando isto acontece vem algo que 
chamamos de incredulidade, Jesus falou 
desta semente como um grão de mostarda 
em nosso coração. Nos disse também que 
tudo que pedíssemos em seu nome ele o 
faria colocando sobre nós um fundamento 
para nossa fé: SUA FIDELIDADE. Somos 
fiéis por causa de um Deus Fiel.”

Comunhão
(ioash@hotmail.com)
Aniversariantes da Semana
30/01 - José Raimundo dos Santos,  
Cilene Alves de Amorim Machado, Jonas 
Correia da Silva Neto
31/01 - Maria de Lourdes Encarnação 
da Silva,  Alaíde dos  Santos Sousa
01/02 - Edna Almeida Santos Silva, 
Taíse Pereira Santana
02/02 - Jorge Galderise,  Mônica 
Mendôla da Silva, Maria Senhora Silva 
Machado
03/02  - Manoel do Carmo Oliveira, Pr. 
José Barbosa de Mello, Agnes de Barros 
Salgueiro, Benícia Conceição Santana, 
Francisco Hanaque Rossi
04/02 - Noeme de Souza Santos Cruz, 
Letícia Santos Oliveira
05/02 - Creuza Viana Freitas, Ângela 
Maria Anunciação,  Edmilson Macedo da 
Silva, Terezinha Maria Camões  
Colavolpe.

Oremos por: Abigail Coppens,  Ailton 
Oliveira, Almerinda dos Santos, 
Amantina e Gilna Galvão, Ana Cláudia 
da Cruz Conceição, Ana Rita Almeida, 
Áurea Pereira, Carlos Cézar Santos Rios, 
Dejailson Rocha, Elza Ferreira, Emerita 
dos  Santos,  Enedina  Lisboa,  Estelita 
Henrique da Silva, Eunice Maria da 
Hora, Flordenice Marambaia, Gilcélia 
Silva Santos (Gil), Germana Santos, 
Getúlio Nogueira, Idalice Portugal, Iraci 
Menezes, Isabel  Pereira, Joanita 
Peixoto, João Santa Inês, Dc.  José  
Coelho, Josué Rego, José Nogueira 
Dantas Filho,  Jucely Moutinho Sampaio, 

Pastoral
(prwsbaptista@hotmailmail.com) 
Ceia Memorial - Ficam convocados 
para auxiliarem na Ceia do Senhor no 
próximo domingo os seguintes irmãos: 
Alfredo Menezes, Anácio Rosário, Aydil 
Brandão, Doralice Monteiro, Elizeu 
Rezende, Everaldo Monteiro, Gildásio 
dos Reis, Helena Lúcia Teixeira, Heleno 
Andrade, Joilson Pereira, Juracy 
Teixeira, José Altino, José Antônio, Mab 
dos Reis,  Maria Rosário, Nelson Alves, 
Sérgio Mendonça, Terezinha Reis, 
Vivaldo Costa, Zuleide Teixeira. O 
Pastor solicita a presença dos 
convocados às 9h55 no Gabinete 
Pastoral do próximo domingo.

Administração
Calendário de Fevereiro
Dia 06 - Ceia do Senhor (manhã)
Culto de Gratidão dos Formandos em 
Ciências da Computação da  UFBA 
( noite)
Dia 20 - Noite da Juventude
Dia 27 - Assembléia Regular (9h) 
Dia 23 - Quarta da Juventude

Calendário de Março
Dias 04 a 09 - Retiro Espiritual de Sião 
(Guaibim)
Dia 13 - Ceia do Senhor (noite)
Dia 20 - Noite da Juventude
Dia 23 - Quarta da Juventude
Dias 25 a 27 - Congresso Conexão 
Missionária (patrocínio: Junta de 
Missões Mundiais; nossas dependências)

Programa Orçamentário
Para a Causa do Senhor, no mês de 
janeiro, os filhos de Sião já contribuíram 
com a importância correspondente a 
91,59 % do Orçamento Eclesiástico 
mensal.                                                                                                     

Proclamação 
(gilson.ssantos@yahoo.com.br)
Missões Locais – Estamos entrando no 
último mês de nossa campanha e para 
glória de Deus já alcançamos R$ 
14.600,10 (58,4%), mas ainda nos 
faltam R$ 10.399,90 (41,6%) do nosso 
alvo de 25 mil. Evangelismo: Nossa 
Missão”, este é o nosso tema e 
precisamos vivê-lo intensamente para 
podermos cumprir a ordem do Senhor 
de ir por todo o mundo fazendo 
discípulos . Deus nos abençoe nesta 
jornada a cada dia.

Treinamento para Evangelismo 
Pessoal - Será no dia 05 de fevereiro, 
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O Milagre do Arroz
Assim diz o Senhor, Deus de 
Israel: A farinha da tua panela não 
se acabará, e o azeite da tua 
botija não faltará, até o dia em 
que o Senhor fizer chover sobre a 
terra. 1 Reis 17:14

Ouvi do irmão Pedro Ananias de 
Oliveira esta história de fidelidade 
no dízimo. O irmão “A” era um 
lavrador recém-convertido ao 
evangelho, enquanto a esposa 
continuava descrente. Para melhor 
poder atender às necessidades 
básicas de sua numerosa família, 
resolveu mudar-se para uma 
fazenda no município de 
Ituverava, interior do estado de 
São Paulo. Aconteceu que os 
demais colonos e meieiros que 
conheciam bem a fazenda 
escolheram as melhores terras, 
deixando para o irmão “A” as da 
pior qualidade. Ele ficou 
preocupado.

Sua família consumia oito sacas de 
arroz por ano, e ele não via boas 
perspectivas para o futuro. A 
esposa sempre o recriminava por 
ele ter mudado de religião, 
colocando nessa mudança a culpa 
de tudo o que de mal estava 
acontecendo na vida deles.

  Chegou o tempo da colheita. Resul   
tado: nove sacas de arroz, mas 
quatro sacas e meia eram do 
patrão. Com as restantes, quatro 
sacas e meia, eles teriam manti-

ria de  Lourdes  Paes,  Maria José 
Borges,  Miriam Leal,  Dc. Nilson Ribeiro 
Campos, Noemia e Dulcinéia Galvão 
Correia,  Priscilla Isabel Menezes 
Dantas, Regina Rego, Rosinete S. França 
Zacarias, Valmira Sales, Vival- dete 
Reis, Yara A. Figueira, Yunna Bamberg.

Notas de Falecimento -  Comunicamos 
o falecimento do  irmão Carlos Geraldo 
Spinelli no dia 25 p.p., e do irmão 
Antônio Moreira dos Santos, no dia 27 
(vigia da nossa Igreja). Aos familiares, 
a nossa palavra de simpatia e conforto 
em Cristo Jesus.

Contribuído

mento apenas para os seis primeiros 
meses.

Agora, outra prova! E o dízimo? 
Seria justo devolver o dízimo quando 
o que tinham colhido não era 
suficiente nem para o sustento dele 
e da família? E você, o que faria?

A esposa lhe dizia: “Você fica dando 
o dízimo para esses pastores 
enquanto nós e nossos filhos vamos 
morrer de fome.” No entanto, o 
irmão “A” não pensava assim. Ele 
amava o Deus que acabara de 
conhecer e nEle confiava. Ele 
respondia: “Jesus proverá.” O irmão 
“A” foi fiel e Deus recompensou a 
fidelidade dele. Ainda que acossado 
pela pobreza e o alimento escasso e 
insuficiente para o ano, ele não 
vacilou.

Sabem o que aconteceu? Mesmo 
tirando a porção diária de arroz para 
as refeições da família, à medida que 
o tempo ia passando, perceberam 
que o arroz não se acabava. 
Comentando o milagre, o irmão “A” 
dizia que tinha certeza de que, 
quando a esposa tirava uma medida 
de arroz, o anjo de Deus colocava 
outra. Não lhes faltou arroz durante 
todo aquele ano. Só quando a nova 
safra de arroz estava para chegar, 
aquele arroz foi-se acabando.

Foi uma prova de fidelidade! Não são 
decepcionados os que, em tempos 
de privação, demonstram confiança 
nas promessas de Deus. – EGS


