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PLANTONISTAS   (Sasar) 

Alexandre Tavares 
Glicério Rosa  
Agnaldo Tosta 

Humberto Zacarias  
Vivaldo Pereira 

Antonio Carlos Galvão 

 José Antônio 
Lucas Cunha 
Mário Baracho 
Antônio Almeida 
Messias Barbosa 

RECEPÇÃO 
Manhã 
Noite 

Ninfa Batista, Linalva Pinheiro, 
Zuleide Teixeira, Maria Lucia 

 Gersonita Ferreira, Rosilene 
França,  Linalva Pinheiro, 
Zuleide Teixeira 

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dra. Carol 
Dr. Silveira 
Ana Clara 

 Dr. Silveira        
Dr. Rossi 
Edna 

Ministério da Adoração: Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor Jovem, Coro Infanto
-Juvenil Perfeito Louvor,  Equipes de Louvor, Quarteto DeSeys, Orquestra Kinereth, Cursos 
 
Ministério da Proclamação: CB Luís Anselmo, CB Santo Amaro, CB Wagner, CB Pedrão, CB Barra, 
FMB Gamboa de Baixo, FMB Itaberaba, FMB Lapão, 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, Grupos de Crescimento Cristão, 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 Serviço:  Projeto Sião em Ação, (Assistências Jurídica, Psicológica e Psicanalítica,  
Ação Solidária, Cursos) 

Hoje Domingo vindouro 
Alfredo, Joilson, Emília, Ozias, 

 Terezinha, Ariete, Ivone,  
Elizeu, Everaldo, Vivaldo 
Assessoria Pastoral: Vivaldo 

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

Nelson, Terezinha  
Assessoria Pastoral: Juracy 

DIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃO    

23/10/2011   Nº 39/11 

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 

 
            

Os expressivos vocábulos Philia, Storge, 
Eros e Agape conceituam aspectos 
diferentes e profundos desse sentimento 
por vezes perturbador, por vezes 
perturbado. 
 
A leveza da palavra Philia fala do amor 
de amigo, do amor social, do amor cívico, 
ou do amor de afinidade. É a palavra que 
descreve o companheirismo, o amor pelo 
clube esportivo, ou pelos símbolos 
nacionais; é o amor que expressa a 
necessidade de compartilhar algo com 
alguém: é a Amizade.  
 
Storge, o amor familiar, faz referência ao 
amor natural dos pais para os filhos, do tio 
para o sobrinho, e vice-versa, e envolve 
reciprocidade, homogeneidade e uma 
aliança de sangue e de corações.  
 
Eros é o amor biológico, hormonal, visceral, 
sensorial, aquele atraído pela beleza, 
elegância, graça, pelas formas. É palavra 
de boa procedência, definindo o aspecto 
das diferenças sexuais. O Eros atrai o 
homem para a mulher e a mulher para o 
homem. Fora disso é perversão, pois nunca 
foi o amor planejado pelo Criador o de 
homem por outro homem, de uma mulher 
por outra mulher, de um adulto cobiçando 
sexualmente uma criança, ou de um ser 
humano tendo como objeto sexual um 
animal irracional. Todas essas perversões 
encontram reprovação na Escritura 
Sagrada: Levítico 18.22,23; 20.13,15,16. 
Eros é o instinto sexual. Paulo apresenta os 
reclamos do Eros em 1Coríntios 7.2-5 e 
1Tessalonicenses 4.3-8. 
 
Agape é o amor que pode salvar o Eros 
da perversão porque o transforma e dá ao 
amor humano e biológico sua verdadeira 
dimensão que é a sagrada. É o amor-que-
se-doa, o amor-sacrifício, o amor eterno, 
imutável e perfeito. Está nos lábios de 
Jesus em João 3.16; Paulo o cita em 
Romanos 5.5; 1 Coríntios 13; e João, o 
Evangelista, o menciona em 1João 4.16,18. 
Jesus Cristo é o supremo exemplo de 
Agape, entrega total para a salvação da 
esposa que é a Sua Igreja (cf. Ef 5.25-33). 
 
No entanto, como qualquer outro 
sentimento, o amor pode ficar enfermo ou 
perverso. Em Psicanálise, isso tem nome: 
Parafilia, caracterizada por anseios, 
fantasias ou comportamentos sexuais 
intensos envolvendo objetos, atividades ou 
situações inusitadas causadoras de 
sofrimento apresenta,  

A cultura helênica expressou 
com uma variedade de 
palavras o que é traduzido 
em nossa língua como Amor.  

Isso nunca foi amor 

Página 3, por favor 



2 "Deus quer 
falar com você,  

Culto Matinal  
     

  
  
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        Prelúdio  Prelúdio  Prelúdio  Prelúdio      
*Cânticos  de Sião                                                             Grupo de Louvor *Cânticos  de Sião                                                             Grupo de Louvor *Cânticos  de Sião                                                             Grupo de Louvor *Cânticos  de Sião                                                             Grupo de Louvor     B’nei TsionB’nei TsionB’nei TsionB’nei Tsion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Oração Invocatória*Oração Invocatória*Oração Invocatória*Oração Invocatória    
    Convite à  Adoração   Convite à  Adoração   Convite à  Adoração   Convite à  Adoração   Deus Fez as MãosDeus Fez as MãosDeus Fez as MãosDeus Fez as Mãos                                                                                                                                                        Coro Coro Coro Coro El Shadday                                                     El Shadday                                                     El Shadday                                                     El Shadday                                                     
        Dedicação dos Bens e Vidas    Dedicação dos Bens e Vidas    Dedicação dos Bens e Vidas    Dedicação dos Bens e Vidas        

*Oração Dedicatória*Oração Dedicatória*Oração Dedicatória*Oração Dedicatória    
        Nas Mãos de Deus  Nas Mãos de Deus  Nas Mãos de Deus  Nas Mãos de Deus      
        Louvor Coral   Louvor Coral   Louvor Coral   Louvor Coral   Cuidará Também de Ti Cuidará Também de Ti Cuidará Também de Ti Cuidará Também de Ti                                                                                                                                                             Coro Coro Coro Coro El Shadday                                                     El Shadday                                                     El Shadday                                                     El Shadday                                                     
        Mensagem                                                                                 Pr. Walter Santos Baptista          Mensagem                                                                                 Pr. Walter Santos Baptista          Mensagem                                                                                 Pr. Walter Santos Baptista          Mensagem                                                                                 Pr. Walter Santos Baptista                          

    *Bênção                                                                                             *Bênção                                                                                             *Bênção                                                                                             *Bênção                                                                                                 
        PoslúdioPoslúdioPoslúdioPoslúdio    

mas não  pelo celular" 

Hino 377 CC   Hino 377 CC   Hino 377 CC   Hino 377 CC   Não sei porqueNão sei porqueNão sei porqueNão sei porque    
    

1. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou,1. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou,1. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou,1. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou,    
Por que razão o Salvador pra si me resgatou.Por que razão o Salvador pra si me resgatou.Por que razão o Salvador pra si me resgatou.Por que razão o Salvador pra si me resgatou.    

    
Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderosoMas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderosoMas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderosoMas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso    

Pra guardar o meu tesouro até o dia final.Pra guardar o meu tesouro até o dia final.Pra guardar o meu tesouro até o dia final.Pra guardar o meu tesouro até o dia final.    
    

2. Ignoro como o Espírito convence 2. Ignoro como o Espírito convence 2. Ignoro como o Espírito convence 2. Ignoro como o Espírito convence ––––nos do mal,nos do mal,nos do mal,nos do mal,    
Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real.Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real.Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real.Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real.    

    
3. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim;3. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim;3. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim;3. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim;    
Se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim.Se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim.Se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim.Se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim.    

    
4. E quando vem Jesus não sei, se breve ou tarde vem;4. E quando vem Jesus não sei, se breve ou tarde vem;4. E quando vem Jesus não sei, se breve ou tarde vem;4. E quando vem Jesus não sei, se breve ou tarde vem;    
Mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem.Mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem.Mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem.Mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem.    

Hino 361 CC   Hino 361 CC   Hino 361 CC   Hino 361 CC   Por mimPor mimPor mimPor mim    
    

1.  Salvação Jesus me dá; com amor me guiará;1.  Salvação Jesus me dá; com amor me guiará;1.  Salvação Jesus me dá; com amor me guiará;1.  Salvação Jesus me dá; com amor me guiará;    
Para o céu me levará! Tu não queres a Cristo seguir?Para o céu me levará! Tu não queres a Cristo seguir?Para o céu me levará! Tu não queres a Cristo seguir?Para o céu me levará! Tu não queres a Cristo seguir?    

    
Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim,Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim,Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim,Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim,    

Cristo Jesus, meu Salvador, tudo o que é bom fará por mimCristo Jesus, meu Salvador, tudo o que é bom fará por mimCristo Jesus, meu Salvador, tudo o que é bom fará por mimCristo Jesus, meu Salvador, tudo o que é bom fará por mim....    
    

2.  Que poder me dá Jesus para andar em sua luz2.  Que poder me dá Jesus para andar em sua luz2.  Que poder me dá Jesus para andar em sua luz2.  Que poder me dá Jesus para andar em sua luz    
E levar a minha cruz! Tu não queres a Cristo seguir?E levar a minha cruz! Tu não queres a Cristo seguir?E levar a minha cruz! Tu não queres a Cristo seguir?E levar a minha cruz! Tu não queres a Cristo seguir?    

    
3.  Cristo já por mim morreu; sua graça concedeu;3.  Cristo já por mim morreu; sua graça concedeu;3.  Cristo já por mim morreu; sua graça concedeu;3.  Cristo já por mim morreu; sua graça concedeu;    

E por mim na cruz venceu. Tu não queres a Cristo seguir?E por mim na cruz venceu. Tu não queres a Cristo seguir?E por mim na cruz venceu. Tu não queres a Cristo seguir?E por mim na cruz venceu. Tu não queres a Cristo seguir?    
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO STAFFHORÁRIO DE ATENDIMENTO DO STAFFHORÁRIO DE ATENDIMENTO DO STAFFHORÁRIO DE ATENDIMENTO DO STAFF    

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);  
5ª (9h30 - 11h30) 

Pr. Joás de Souza Menezes 
ioash@hotmail.com 

3ª (15h -  18h);  4ª  (18h - 21h)  

Tesouraria 
 

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

Jardim  de  Oração -  Mais um encontro com Deus nesta sexta-feira dia 28 de 
outubro, às 15 horas. Tema: “Quando o pouco vale mais” na palavra do Dc. 
Walter Carneiro.  Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 361, apt. 101, Térreo, 
Edf. Garcia D’Ávila, Garcia, Tel. Tele- benção (24h): (71) 3329-6927,Tele-
Fax:  (71 )  3383-1740 ,  ce lu lar : (71 )  9973-9847 E-mai l : 
jardimdedeus79@yahoo.com.br. Compareça!  
 
Acampamento Estadual UFMMBA - 4 a 6 de novembro de 2011 no Hotel 
Resort - São Gonçalo-Ba. Inscrições de 15 de maio a 31 de outubro: R$ 240,00 
(c/ transporte), R$ 220,00 (s/ transporte). Telefone: 3328-0050. 
 
Núcleo de Apoio à Família (NAF) - Venha orar conosco toda 5ª feira, às 
19h30, na sala 2-07. Nossas famílias estão precisando de intercessores. 

Você sabia que existe um lugar especial para conhecer novas pessoas, crescer 
espiritualmente e ser aceito? Sim, nossa Juventude tem um ambiente seguro e 
aconchegante para você. São os nossos pequenos grupos (ECOE). Faça Parte. 

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

Coord. Quésia Meneses   
acaosocial @igrejabatistasiao.org.br 

2ª a 4ªe 6ª (8h - 12h)  
5ª  (13h - 17h) 

No templo 
Segunda-feira, 18h30 às 19h30 

Terça-feira, 18h  às 19h  
Quarta-feira, 17h30 às 18h30 
Quinta-feira, 18h30 às 19h30 

Nas casas 
Terça-feira, 19h30  às 20h30 

Cajazeiras - João Paulo 8886-7984 
Sexta-feira, 13h às 14h (nosso Templo) 

      

Volte quarta-feira: 19h 
domingo: Manhã, 8h45 e 10h15;  Noite, 18h30 
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6 Culto Vespertino 
    

"Deus quer 
falar com você,  

mas não  pelo celular" 

Ofereço Minha VidaOfereço Minha VidaOfereço Minha VidaOfereço Minha Vida    
    

Tudo o que sou  e tudo o que tenho estão diante de Ti, Senhor.Tudo o que sou  e tudo o que tenho estão diante de Ti, Senhor.Tudo o que sou  e tudo o que tenho estão diante de Ti, Senhor.Tudo o que sou  e tudo o que tenho estão diante de Ti, Senhor.    
Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor.Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor.Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor.Minhas tristezas e alegrias a Ti entrego agora, Senhor.    

    
Ofereço minha vida a Ti , usa o meu viver  para Tua glória ;Ofereço minha vida a Ti , usa o meu viver  para Tua glória ;Ofereço minha vida a Ti , usa o meu viver  para Tua glória ;Ofereço minha vida a Ti , usa o meu viver  para Tua glória ;    

    os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável,os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável,os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável,os meus dias são Teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável,    
minha vida eu Te dou.minha vida eu Te dou.minha vida eu Te dou.minha vida eu Te dou.    

    
O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão;O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão;O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão;O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão;    

minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor.minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor.minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor.minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor.    
    

DouDouDouDou----te porque me deste primeiro, tudo o que tenho já pertence ao Senhor;te porque me deste primeiro, tudo o que tenho já pertence ao Senhor;te porque me deste primeiro, tudo o que tenho já pertence ao Senhor;te porque me deste primeiro, tudo o que tenho já pertence ao Senhor;    
a minha vida é Tua somente, rendoa minha vida é Tua somente, rendoa minha vida é Tua somente, rendoa minha vida é Tua somente, rendo----me a Ti, meu Senhor.me a Ti, meu Senhor.me a Ti, meu Senhor.me a Ti, meu Senhor. 

Sonhos de DeusSonhos de DeusSonhos de DeusSonhos de Deus    
 

Se tentaram matar os seus sonhos sufocando o seu coração;Se tentaram matar os seus sonhos sufocando o seu coração;Se tentaram matar os seus sonhos sufocando o seu coração;Se tentaram matar os seus sonhos sufocando o seu coração;    
se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão,se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão,se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão,se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão,    

não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer.não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer.não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer.não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer.    
Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar,Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar,Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar,Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar,    

Levante os seus olhos e veja:Levante os seus olhos e veja:Levante os seus olhos e veja:Levante os seus olhos e veja:    
Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão.Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão.Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão.Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão.    

    
Recebe a cura, recebe a unção:Recebe a cura, recebe a unção:Recebe a cura, recebe a unção:Recebe a cura, recebe a unção: 

unção de ousadia , unção de conquista, unção de multiplicação.unção de ousadia , unção de conquista, unção de multiplicação.unção de ousadia , unção de conquista, unção de multiplicação.unção de ousadia , unção de conquista, unção de multiplicação.    

Seja bem-vindo! 

 
PROCURA UMA FAMÍLIA DE FÉ? 

Queremos ser essa família  
para você! 

Seja bem-vindo! 
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outrossim, um significado clínico com prejuízo para as boas relações sociais, bem 
como em outras áreas relevantes da vida. Parafilias envolvem geralmente objetos 
não-humanos, sofrimento ou humilhação, próprios ou do parceiro, ou crianças ou 
outras pessoas sem o seu consentimento. 
 
Estão nas manchetes dos jornais inúmeros e chocantes casos de perversão envolvendo 
figuras de autoridade como médicos, professores e religiosos, entre outros, vitimando 
inocentes e iludidas crianças e adolescentes. São casos de Pedofilia, Pederastia e 
Prostituição Infantil. 

PEDOFILIA 
Assim se chama o distúrbio de conduta sexual, no qual o indivíduo adulto sente 
desejo compulsivo por crianças e adolescentes. Tem caráter homossexual (quando 
envolve meninos) ou heterossexual (quando envolve meninas), por crianças ou pré-
adolescentes. Tal perversão ocorre na maioria dos casos em homens de 
personalidade tímida, que se sentem impotentes e incapazes de obter satisfação 
sexual com mulheres adultas. No entanto, isso não pode ser chamado de amor... 
 
Indivíduos portadores de Pedofilia podem limitar sua atividade a despir e observar 
a criança, exibir-se, ou tocá-la e afagá-la. Essas e outras atividades aberrantes são 
geralmente explicadas com desculpas ou racionalizações de que possuem "valor 
educativo" para a criança, de que esta obtém "prazer sexual" com os atos 
praticados, ou de que a criança foi "sexualmente provocante".  
 
Alguns pedófilos ameaçam sua pequena vítima no sentido de evitar que suas ações 
sejam reveladas. Outros desenvolvem técnicas para obterem acesso aos menores, 
que podem incluir o ganho da confiança da mãe, e, até, se casam com uma mulher 
que tenha uma criança atraente.  
 
Na imensa maioria dos casos, os pedófilos são homens, muitos dos quais são dados 
ao alcoolismo ou são portadores de alguma forma de psicose. A idade se situa entre 
os 30 e 40 anos. Geralmente, têm forte convicção religiosa, apresentando ainda a 
característica de imaturidade e solidão. Isso explica, possivelmente, a onda de  

 

História do CristianismoHistória do CristianismoHistória do CristianismoHistória do Cristianismo    
Voltará a ser oferecido hoje às 17h 

4° RETIRO DE ENRIQUECIMENTO CONJUGAL 
Neste final de semana 

Pousada Vivenda dos Coqueiros, Porto Sauípe 
Investimento: R$ 240,00/casal Últimas vagas! 

Preletores: Drª Zali Neves (Ginecologista, Brasília, DF) 
Dr. Adalto Magalhães (Pastor, Ginecologista, Salvador, BA) 

Vem da Capa 
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Ana Rita Almeida, André V. 
Gu imarãe s ,  An ie t e  Mar t i n s 
Rodrigues (irmã de Ariete Baptista),  
Áurea Pereira,  Basilício Bispo de 
Melo, Brasília Santos Soares, Carlos 
Cézar Santos Rios, Claudino 
Santana, Cleonice  da S. Santos, 
Dejailson Rocha, Edmundo Flores 
Sobrinho (irmão de Regina Rego),  
Manoel S. Rodrigues  (irmão de 
Edna  Procópio), Elda Silva Souza, 
Elizeu Guimarães, Elza  Ferreira, 
Emerita dos  Santos,  Enedina Lisboa,  
Estelita  Henrique da Silva, Eunice 
Mar ia da Hora, F lordenice 
Marambaia ,  F lo r inda Alves 
Cerqueira, Gilcélia Silva Santos 
(Gil),  Germana Santos, Getúlio 
Nogueira, Idalice Portugal, Iraci 
Menezes, Isabel Pereira, Ivo Gomes 
de Alencar,  Jairo da S. Nunes, 
Joanita Peixoto, João Santa Inês, 
João Pinheiro dos Santos Filho 
(Juquinha),  Dc.  José  Coelho, José  
Messias, (Filho de Irany), Josué Rego, 
Jucely M. Sampaio,  Laura  Araujo  
da  Silva,  Laura Adelina S. Oliveira, 
Luiz Carlos Dias R. Souza, Maria de 
Lourdes Paes, Maria Estevan Pepe e 
família, Maria José Borges, Maria 
Lúcia S. Santana, Miriam Leal, 
Moisés Santos, Noemia e  Dulcinéia  
Galvão Correia, Priscilla Isabel 
Menezes  Dantas ,  Ra imunda 
Nascimento de Almeida,  Regina 
Rego, Roberto dos Santos Britto, 
Rosinete S. França Zacarias, Soraia 
Oliveira B. Silva, Valdíria Silva 
Santos, Valmira  Sales,  Vivaldete 
Costa Reis, Yara A. Figueira, Yunna 
Bamberg, (Amanda G. M. Oliveira, 
Ágne G. O. Costa, Ivanildo 
Fernandes, Yoná G. Oliveira, Kevin 
O. Costa, Elton Jr., Lazinha de Jesus. 
Familiares do irmão Marcos Grana). 
 
Em viagem - As irmãs Taimara 
Paula, Sulamita Cunha, Maria 
Henriques, Queila Meneses, Thaís 
Menezes e  Tâmara Sousa , 
encontram-se na Argentina em gozo 
de férias e pedem as orações da 
Igreja. 
 
Calendário Provisório de Outubro 
Dias 28 a 30 - 4° Retiro de  
Enriquecimento Conjugal  

PastoralPastoralPastoralPastoral    
(pastor_ibsiaossa@yahoo.com.br) 
Casamento em breve! - Larissa 
Cunha e Vasni Silva convidam a 
igreja para a sua Cerimônia de 
Casamento a ser realizada no dia 
14 de novembro, às 20h, em nosso 
templo. 
 
2 anos de organização - A Igreja 
Batista Ebenézer e o Pr. Edson 
Borges convidam a igreja para as 
celebrações dos seus dois anos de 
organização nos dias 05 e 06 de 
novembro, às 18h (rua Flávio 
Cavalcante, Sussuarana). 
 
Proclamação Proclamação Proclamação Proclamação     
(gilson.ssantos@yahoo.com.br) 
Missões Nacionais – Estamos na 
reta final de nossa Campanha e o 
envolvimento de todos para 
ultrapassarmos o nosso alvo de R$ 
30mil é indispensável. Alcançamos 
R$ 7.750,50 (25,8%); ainda estão 
faltando R$ 22.249,50 (74,2%). 

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhão    
(ioash@hotmail.com) 
Aniversariantes da Semana 
23/10 -  Edméa Barbosa de Souza 
24/10 - Alanete Falcão Dantas, 
João Costa de Araujo Filho,  Anácio 
Ferreira Rosário, Sueli Santos 
Oliveira 
25/10 - Daniel Joau Perez Keller, 
Francis Silva Pinheiro 
26/10 - Orlando Rodrigues Pereira 
27/10 - Izabel Oliveira Pereira, 
Josélia Fraga Farias, Doralice 
Xavier Bina, Itana Naiara Costa 
Ribeiro,  
28/10 - Sérgio Luiz Mendonça da 
Silva, Isaque Nelson B. Gonçalves,  
Paulo Fernando Morais Souza 
29/10 - Edinalva Calazans da Silva 
Cerqueira, Crissia Cirlene Santos 
Silveira, Silvia Ribeiro Santos, Gilson 
Machado Alves,  Paloma Calazans 
Cerqueira. 
 
Oremos por: Adelaide A. da Silva, 
Adília do Carmo Guimarães, 
Adriano Carmo Duarte, Ailton 
Oliveira, Alberto Calazans, Dc. 
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Dia 30 - Noite da Proclamação 
    
AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração    
Calendár io  P rovi só r io  de 
Novembro 
Dia 05 - Ponto 19 
Dia 06 - Batismos e Ceia do Senhor
(manhã) 
Caminhada pela Vida (UNIJOVEM, 
à tarde) 
Culto de Gratidão pelos 18 anos 
do Projeto Portas Abertas (noite) 
Dia 12 - Reunião do Conselho de 
Planejamento (15h) 
Dia 13 - Dia do Diácono 
Noite da Proclamação 
Dia 14 - Cerimônia de Casamento 
de Vasni e Larissa (20h) 
Dia 18 - Cerimônia de Casamento 
de Carlos e Nívea (20h) 
Dia 19 - Treinamento de Dirigentes 
dos Grupos de Comunhão 
Dia 20 - Dia de Educação 
Ministerial 
Noite da Juventude 
Dias 22 a 24 - Jornada Teológica 
(promoção do STBNe, santuário, 
19h) 

Dia 26 - Cerimônia de Casamento 
de Roberto e Thaís (19h30) 
Dia 27 - Encerramento do Mês da 
Música (manhã) 
 
Ca l e nd á r i o  P r o v i só r io  d e 
Dezembro 
Dias 01 a 03 - Treinamento da 
Unijovem 
Dia 03 - Colação de Grau do 
Seminário Teológico Batista do 
Nordeste em Salvador (nosso 
santuário, 19h30) 
Dia 04 - Celebração da Ceia do 
Senhor (noite) 
Dia 10 - Ponto 19 
Dia 11 - Dia da Bíblia 
Noite da Proclamação 
Dia 18 - Confraternização dos 
Grupos de Comunhão 
Dia 25 - Culto de Natal 
Dia 31 - Culto de Recepção do 
Novo Ano (22h30) 
 
Contribuições - Os filhos de Sião  já 
contribuíram com a importância 
correspondente a 78,22% do 
Orçamento Eclesiástico para o mês 
de outubro. 

 
 
 

escândalos envolvendo tantos religiosos, como temos visto ultimamente, mas nunca foi 
amor! 
 
Há pedófilos em todas as classes sociais. Os mais perigosos são, com certeza, aqueles 
em quem a criança confia, como um amigo da família, um dos empregados da casa, ou 
aqueles que a criança idealiza por suas funções: um ministro religioso, um capelão, um 
professor, um técnico de esportes ou outra pessoa que tenha, como já observado, função 
de autoridade. O ato perverso destas pessoas acima de qualquer suspeita deixa 
profundas cicatrizes na alma da criança sob a forma de culpa e de angústia. 
 
O Pe. John McCloskey (www.catholicity.com/mccloskey), diretor do Catholic Information 
Center de Washington, tem buscado lidar com a crise que se instalou na Igreja Romana 
dos Estados Unidos, e, apesar dos inúmeros casos (que têm custado milhões de dólares 
em indenizações) terem ocorrido há muitos anos, tem afetado uma parte do clero, e 
causado danos à credibilidade daquela organização e ao prestígio do seu sacerdócio. 
Causou espécie, igualmente, verificar-se que a atitude dos bispos foi simplesmente 
realizar uma mudança de campo de ministério, mas não dar tratamento à parafilia. O 
resultado é que setores dissidentes do catolicismo norte-americano têm pedido a 
abolição do celibato sacerdotal, sobre o qual se tem lançado a culpa dos problemas. 
 
Pe. McCloskey não esconde os fatos, afirma, porém, que não existe uma "epidemia" de 
casos na Igreja Romana dos Estados Unidos, mas que esses eventos (que remontam aos 
anos 70, na maioria), foram cerca de vinte por ano, vieram à luz todos ao mesmo tempo, 
parecendo ser uma avalanche e uma tendência. Afirma ainda, que casos de 
homossexualismo têm recebido atenção dos superiores que mudam os sacerdotes de 
paróquias, submetem-nos a tratamento, suspendem-nos das funções e, em sendo ocaso, 
expulsam-nos definitivamente do sacerdócio. Geralmente, para evitar um processo civil 
um acordo econômico é feito. 
 
(Continua) Seu Pastor 
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