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PLANTONISTAS   (Sasar) 

José Antônio 
Lucas Cunha 
Mário Baracho 
Antônio Almeida 
Messias Barbosa 

 Jorge Barros 
Alexandre Tavares 

João Paulo 
Francisco Lopes 
Humberto Carlos 

RECEPÇÃO 
Manhã 
Noite 

Gersonita Ferreira, Rosilene 
França,  Linalva Pinheiro, 
Zuleide Teixeira 

 Maria Henriques,  Marileide 
Quadros,  Maria José, Nívia 
Chillene     

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dr. Silveira        
Dr. Rossi 
Edna 

 Dra. Janaína 
Dra. Carol 
Rubenita 

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 

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

Nelson, Terezinha  
Assessoria Pastoral: Hamilton 

Orlando, Hamilton, José Antônio, 
Sérgio, Dorinha, Ariosvaldo,  
Helena, Aydil,  Noeme 

Assessoria Pastoral: Sérgio 

DIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃODIÁCONOS DE PLANTÃO    

30/10/2011   Nº 40/11 

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 

 
            

a Bíblia Sagrada e a Psicanálise (cf. Lv 
18.22; 20.13; Mt 19.4; Rm 1.27-32; 1Co 
6.9-11, 18). 
 
Tem-se utilizado a expressão Inversão 
Sexual para retratar o fato de pessoas 
que buscam como objeto sexual um 
parceiro do mesmo sexo. Por definição, no 
entanto, isso nunca foi amor... 
 
O Dr. Gastão Pereira da Silva, um dos 
introdutores da Psicanálise no Brasil, diz em 
Vícios da Imaginação que "os indivíduos 
que renunciam a toda atividade sexual 
procriadora tomam o nome de 
homossexuais ou invertidos". A Grécia do V 
século a. C. o aceitava, e é normal no 
Xamanismo e nas rodas de Candomblé. É, 
no entanto, uma afirmação ampla que 
coloca dentro deste conceito aqueles que 
fizeram os votos de castidade no 
sacerdócio das Igrejas Católica Romana e 
Ortodoxa, bem como os que optaram pela 
chamada "vida consagrada" nos conventos, 
mosteiros das diversas Ordens religiosas. 
Por ser ampla, não prestigia o dom 
espiritual do celibato segundo os padrões 
do Novo Testamento (Mt 19.12; 1Co 
7.1,8,17). Dá para entender, então, o 
tremendo conflito deste desvio com o 
interesse social e político das diversas 
nações aliado à pregação moral e 
espiritual dos segmentos religiosos. 
 
Em Doentes Célebres, Gastão, bem como 
Norman Winski em A Revolta dos 
Homossexuais, registram alguns famosos 
invertidos sexuais: Júlio César, Sócrates, 
Platão, Cellini, Shakespeare, Leonardo da 
Vinci, Miguel Ângelo, Verlaine, Nijinski, 
Proust, Gide, Andersen, Whitman, Byron. 
Também o afirma D. J. West, 
acrescentando o nome de Tchaikovsky. 
 
A PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
 
Não é uma Parafilia, mas, sim, uma 
monstruosidade. A prostituição é vista na 
Bíblia como uma abominação (cf. Dt 23.18; 
Mc 7.21; Gl 5.19). Sendo de menores, é 
execrável, não havendo palavras para 
descrever esse odioso, porém real fato em 
nosso país. 
 
Ela se inicia com muita carência afetiva e 
dor. Há muito de infantil naquelas meninas 
que perderam a infância e a inocência e já 
são mulheres. A TV mostrou num 
documentário uma bonequinha em cima da 
cama de uma menina prostituída, estando, 
ela mesma, agarrada 

H O M O S S E X U A L I S M O 
É outro freqüente caso de 
Parafilia; perversão segundo  

Isso nunca foi amor 
(Continuação) 

Página 3, por favor 



2 "Deus quer 
falar com você,  

Culto Matinal  
     

  
  
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
        Prelúdio  Prelúdio  Prelúdio  Prelúdio      
*Cânticos  de Sião                                                                                                           *Cânticos  de Sião                                                                                                           *Cânticos  de Sião                                                                                                           *Cânticos  de Sião                                                                                                                                                       Grupo de Louvor Grupo de Louvor Grupo de Louvor Grupo de Louvor     DoxaDoxaDoxaDoxa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Oração Invocatória*Oração Invocatória*Oração Invocatória*Oração Invocatória    
    Convite à  Adoração    Convite à  Adoração    Convite à  Adoração    Convite à  Adoração    Salmo 142Salmo 142Salmo 142Salmo 142                                                                                                                                                                                                                                                                Mulheres Cristãs em AdoraçãoMulheres Cristãs em AdoraçãoMulheres Cristãs em AdoraçãoMulheres Cristãs em Adoração                                                                                                                                                                                    
        Dedicação dos Bens e Vidas Dedicação dos Bens e Vidas Dedicação dos Bens e Vidas Dedicação dos Bens e Vidas     (Participação das Senhoras)(Participação das Senhoras)(Participação das Senhoras)(Participação das Senhoras)                
*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 Instrumental                                                                                                          Louvor Instrumental                                                                                                          Louvor Instrumental                                                                                                          Louvor Instrumental                                                                                                                                                          Pr. André PaganelliPr. André PaganelliPr. André PaganelliPr. André Paganelli    
        Mensagem                                                                                                                     Mensagem                                                                                                                     Mensagem                                                                                                                     Mensagem                                                                                                                                                                                                             Pr.  André Paganelli Pr.  André Paganelli Pr.  André Paganelli Pr.  André Paganelli     

        Louvor Instrumental                                                                                                          Louvor Instrumental                                                                                                          Louvor Instrumental                                                                                                          Louvor Instrumental                                                                                                                                                          Pr. André Paganelli                                      Pr. André Paganelli                                      Pr. André Paganelli                                      Pr. André Paganelli                                          
*Bênção                                                                                             *Bênção                                                                                             *Bênção                                                                                             *Bênção                                                                                                 
        PoslúdioPoslúdioPoslúdioPoslúdio    

mas não  pelo celular" 

Hino Hino Hino Hino Meus DízimosMeus DízimosMeus DízimosMeus Dízimos    
    

1.  São muitas as bênçãos que Deus nos dá com amor paternal, 1.  São muitas as bênçãos que Deus nos dá com amor paternal, 1.  São muitas as bênçãos que Deus nos dá com amor paternal, 1.  São muitas as bênçãos que Deus nos dá com amor paternal,     
e como entre nós  se retribuirá dom sem igual?e como entre nós  se retribuirá dom sem igual?e como entre nós  se retribuirá dom sem igual?e como entre nós  se retribuirá dom sem igual?    

Trazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebeTrazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebeTrazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebeTrazemos aqui nosso dízimo, ó Pai, recebe----o no trono do Teu altar,o no trono do Teu altar,o no trono do Teu altar,o no trono do Teu altar,    
e siga por onde o evangelho vai, e seja tesouro de amor sem par.e siga por onde o evangelho vai, e seja tesouro de amor sem par.e siga por onde o evangelho vai, e seja tesouro de amor sem par.e siga por onde o evangelho vai, e seja tesouro de amor sem par.    

    
Aceita, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti!Aceita, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti!Aceita, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti!Aceita, ó Pai, a oferta aqui; não nos pertence, é devida a Ti!    

Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!Aceita a oferta, pois, Senhor, do nosso amor!        
2. De todas as bênçãos materiais, eis aqui a melhor;2. De todas as bênçãos materiais, eis aqui a melhor;2. De todas as bênçãos materiais, eis aqui a melhor;2. De todas as bênçãos materiais, eis aqui a melhor;    

de todos os laços celestiais, eis o maior!de todos os laços celestiais, eis o maior!de todos os laços celestiais, eis o maior!de todos os laços celestiais, eis o maior!    
Coloco esta oferta no Teu altar, recebeColoco esta oferta no Teu altar, recebeColoco esta oferta no Teu altar, recebeColoco esta oferta no Teu altar, recebe----a no trono, meu Salvador.a no trono, meu Salvador.a no trono, meu Salvador.a no trono, meu Salvador.    
E dá que ela sirva para ajudar o Teu evangelho de Luz e Amor.E dá que ela sirva para ajudar o Teu evangelho de Luz e Amor.E dá que ela sirva para ajudar o Teu evangelho de Luz e Amor.E dá que ela sirva para ajudar o Teu evangelho de Luz e Amor.    

    
3.  Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu;3.  Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu;3.  Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu;3.  Recebe o meu dízimo, bom Jesus, lá no céu, lá no céu;    

minh’alma ilumina com Tua luz, sim dáminh’alma ilumina com Tua luz, sim dáminh’alma ilumina com Tua luz, sim dáminh’alma ilumina com Tua luz, sim dá----me fé.me fé.me fé.me fé.    
Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.Entrego esta parte a Ti, meu Deus, e ainda com nove eu ficarei.    
Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.Na Tua Palavra escrito está: “Chuvas de bênçãos dos céus darei”.    

    
4.  Ao dar o meu dízimo a Ti, Senhor, no altar, no altar,4.  Ao dar o meu dízimo a Ti, Senhor, no altar, no altar,4.  Ao dar o meu dízimo a Ti, Senhor, no altar, no altar,4.  Ao dar o meu dízimo a Ti, Senhor, no altar, no altar,    
proclamo ao mundo Teu grande amor em Teu louvor!proclamo ao mundo Teu grande amor em Teu louvor!proclamo ao mundo Teu grande amor em Teu louvor!proclamo ao mundo Teu grande amor em Teu louvor!    

Perante o Teu povo, no Teu altar, darei minha oferta de gratidão;Perante o Teu povo, no Teu altar, darei minha oferta de gratidão;Perante o Teu povo, no Teu altar, darei minha oferta de gratidão;Perante o Teu povo, no Teu altar, darei minha oferta de gratidão;    
minh’alma se alegra em Ti, Jesus, por ter alcançado eternal perdão.minh’alma se alegra em Ti, Jesus, por ter alcançado eternal perdão.minh’alma se alegra em Ti, Jesus, por ter alcançado eternal perdão.minh’alma se alegra em Ti, Jesus, por ter alcançado eternal perdão.    

    
No Teu tesouro, ó Salvador, recebe os dízimos um a umNo Teu tesouro, ó Salvador, recebe os dízimos um a umNo Teu tesouro, ó Salvador, recebe os dízimos um a umNo Teu tesouro, ó Salvador, recebe os dízimos um a um    

que sempre damos em amor, sim, um a um.que sempre damos em amor, sim, um a um.que sempre damos em amor, sim, um a um.que sempre damos em amor, sim, um a um.    

Hino 79 CC   Hino 79 CC   Hino 79 CC   Hino 79 CC   Um Bom AmigoUm Bom AmigoUm Bom AmigoUm Bom Amigo    
    

1. Um bom amigo, e fiel achei, Jesus, meu Salvador;1. Um bom amigo, e fiel achei, Jesus, meu Salvador;1. Um bom amigo, e fiel achei, Jesus, meu Salvador;1. Um bom amigo, e fiel achei, Jesus, meu Salvador;    
contar aquilo que fez por mim, eu quero, sim, e com fervor.contar aquilo que fez por mim, eu quero, sim, e com fervor.contar aquilo que fez por mim, eu quero, sim, e com fervor.contar aquilo que fez por mim, eu quero, sim, e com fervor.    

    
Graça real, sem fim, mostra Jesus por mim;Graça real, sem fim, mostra Jesus por mim;Graça real, sem fim, mostra Jesus por mim;Graça real, sem fim, mostra Jesus por mim;    

gozo me dá, alegria sem par, que prazer! Prazer!gozo me dá, alegria sem par, que prazer! Prazer!gozo me dá, alegria sem par, que prazer! Prazer!gozo me dá, alegria sem par, que prazer! Prazer!    
    

2. Do mal não deixa de defender, seguro bem estou;2. Do mal não deixa de defender, seguro bem estou;2. Do mal não deixa de defender, seguro bem estou;2. Do mal não deixa de defender, seguro bem estou;    
com forte braço, com seu poder amparacom forte braço, com seu poder amparacom forte braço, com seu poder amparacom forte braço, com seu poder ampara----me, contente vou.me, contente vou.me, contente vou.me, contente vou.    

    
3.  E quando necessitado sou, eu posso recorrer3.  E quando necessitado sou, eu posso recorrer3.  E quando necessitado sou, eu posso recorrer3.  E quando necessitado sou, eu posso recorrer    
ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher.ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher.ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher.ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher.    

    
4.  Em Cristo todos encontrarão amigo sem igual,4.  Em Cristo todos encontrarão amigo sem igual,4.  Em Cristo todos encontrarão amigo sem igual,4.  Em Cristo todos encontrarão amigo sem igual,    
amigo que lhes concederá felicidade perenal.amigo que lhes concederá felicidade perenal.amigo que lhes concederá felicidade perenal.amigo que lhes concederá felicidade perenal.        

7     

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 04 de 
novembro, às 15 horas. Tema: “Dia da Saudade” na palavra do Ir. Davi 
Trindade.  Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 361, apt. 101, Térreo, Edf. 
Garcia D’Ávila, Garcia, Tel. Tele- benção (24h): (71) 3329-6927,Tele-Fax: 
( 7 1 )  3 3 8 3 - 1 7 4 0 ,  c e l u l a r : ( 7 1 )  9 9 7 3 - 9 8 4 7  E - m a i 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 
Noite da ProclamaçãoNoite da ProclamaçãoNoite da ProclamaçãoNoite da Proclamação    

"Deus quer 
falar com você,  

mas não  pelo celular" 

Hino 60 CC    Hino 60 CC    Hino 60 CC    Hino 60 CC    CoroaiCoroaiCoroaiCoroai    
    

1. Saudai o nome de Jesus! Arcanjos vos prostrai!1. Saudai o nome de Jesus! Arcanjos vos prostrai!1. Saudai o nome de Jesus! Arcanjos vos prostrai!1. Saudai o nome de Jesus! Arcanjos vos prostrai!    
O filho do glorioso Deus com glória coroai!O filho do glorioso Deus com glória coroai!O filho do glorioso Deus com glória coroai!O filho do glorioso Deus com glória coroai!    

    
2. Ó escolhida geração do bom, eterno Pai,2. Ó escolhida geração do bom, eterno Pai,2. Ó escolhida geração do bom, eterno Pai,2. Ó escolhida geração do bom, eterno Pai,    

O grande Autor da salvação, com glória coroai!O grande Autor da salvação, com glória coroai!O grande Autor da salvação, com glória coroai!O grande Autor da salvação, com glória coroai!    
    

3. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai!3. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai!3. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai!3. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai!    
O Deus de paz, o Deus de luz com glória coroai!O Deus de paz, o Deus de luz com glória coroai!O Deus de paz, o Deus de luz com glória coroai!O Deus de paz, o Deus de luz com glória coroai!    

    
4. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai;4. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai;4. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai;4. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai;    
A quem quebrou os vis grilhões com glória coroai!A quem quebrou os vis grilhões com glória coroai!A quem quebrou os vis grilhões com glória coroai!A quem quebrou os vis grilhões com glória coroai!    

Hino 323 CC   Hino 323 CC   Hino 323 CC   Hino 323 CC   Castelo ForteCastelo ForteCastelo ForteCastelo Forte    
    

1.   Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo;1.   Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo;1.   Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo;1.   Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo;    
com seu poder defende os seus em todo transe agudo.com seu poder defende os seus em todo transe agudo.com seu poder defende os seus em todo transe agudo.com seu poder defende os seus em todo transe agudo.    
Com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhasCom fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhasCom fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhasCom fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas    
    tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra.tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra.tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra.tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra.    

    
2.   A nossa força nada faz; estamos, sim, perdidos;2.   A nossa força nada faz; estamos, sim, perdidos;2.   A nossa força nada faz; estamos, sim, perdidos;2.   A nossa força nada faz; estamos, sim, perdidos;    
mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos,mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos,mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos,mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos,    
defendedefendedefendedefende----nos Jesus, O que venceu na cruz,nos Jesus, O que venceu na cruz,nos Jesus, O que venceu na cruz,nos Jesus, O que venceu na cruz,    

Senhor dos altos céus; e, sendo o próprio Deus,  triunfa na batalha.Senhor dos altos céus; e, sendo o próprio Deus,  triunfa na batalha.Senhor dos altos céus; e, sendo o próprio Deus,  triunfa na batalha.Senhor dos altos céus; e, sendo o próprio Deus,  triunfa na batalha.    
    

3.   Se nos quiséssemos devorar demônios não contados,3.   Se nos quiséssemos devorar demônios não contados,3.   Se nos quiséssemos devorar demônios não contados,3.   Se nos quiséssemos devorar demônios não contados,    
não nos podiam assustar, nem somos derrotados.não nos podiam assustar, nem somos derrotados.não nos podiam assustar, nem somos derrotados.não nos podiam assustar, nem somos derrotados.    
O grande acusador dos servos do SenhorO grande acusador dos servos do SenhorO grande acusador dos servos do SenhorO grande acusador dos servos do Senhor    

já condenado está; vencido  cairá por uma só palavra.já condenado está; vencido  cairá por uma só palavra.já condenado está; vencido  cairá por uma só palavra.já condenado está; vencido  cairá por uma só palavra.    
    

4. Sim, que a palavra ficará,  sabemos com certeza, e nada nos assustará 4. Sim, que a palavra ficará,  sabemos com certeza, e nada nos assustará 4. Sim, que a palavra ficará,  sabemos com certeza, e nada nos assustará 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, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher,     
embora a vida vá, por nós Jesus está, e darembora a vida vá, por nós Jesus está, e darembora a vida vá, por nós Jesus está, e darembora a vida vá, por nós Jesus está, e dar----nosnosnosnos----á seu reino.á seu reino.á seu reino.á seu reino.    

 
PROCURA UMA FAMÍLIA DE FÉ? 

Queremos ser essa família  
para você! 

Seja bem-vindo! 

Seu PastorSeu PastorSeu PastorSeu Pastor    
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São meninas mal-amadas na própria casa paterna, e nas casas onde "trabalham". 
São extremamente mal-amadas, razão porque andam à busca de mais afetividade, 
nunca encontrando essa afeição. 
 
Consciência da realidade elas têm, sabem onde estão, e o que fazem, mas não 
conseguem se libertar. O cafetão representa, em muitos casos, a figura do pai, com 
a ênfase no homem poderoso que a protege. O pai que dá o alimento, o amparo da 
noite ou do dia, é o homem forte que explora e lucra. Por outro lado, os homens que 
se aproveitam sexualmente dessas menores são pervertidos, enfermos que se 
aproveitam da debilidade física e emocional dessas garotas, mas nunca foi amor...  
 
A Escritura Sagrada apresenta passagens que falam periférica mas implicitamente 
de prostituição de menores: "Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais porque 
das tais é o reino dos céus" (Marcos 10.14); "Aquele que escandalizar um destes 
pequeninos..., melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e 
se precipitasse na profundeza do mar" (Mateus 18.6). 
 
Os evangélicos buscamos repassar os valores cristãos. São valores de qualidade, de 
vida moral equilibrada. De modo geral, a nossa juventude não faz parte desse 
grupo de comportamento de risco que anda se prostituindo porque são rapazes e 
moças guiados por valores. Ninguém foi criado para ser prostituído, mas para 
honrar a Deus.  
 
Se isso nunca foi amor, que caracteriza o amor pleno, ungido, abençoador? 
Definições, existem-nas aos milhares. Luís de Camões num inspirado soneto explica 
que "Amor é um fogo que arde sem se ver, É ferida que dói, e não se sente; É um 
contentamento descontente, É dor que desatina sem doer". E em todo o restante do 
soneto, tentando conceituar o que é o amor diz que é amor e sofrimento, 
desprendimento, doação e um paradoxo. 
 
A Palavra Santa, porém, é sempre esclarecedora e ensina que "o perfeito amor 
lança fora o medo" (1Jo 4.18), e Paulo, apóstolo, cantando as virtudes do Amor 
(Agape em 1Coríntios 13) explica pela intervenção do Espírito Santo que tem as 
qualidades da paciência e da benignidade, da ausência do ciúme (que é medo de 
perder), administra perfeitamente o orgulho e a soberba, guarda a conveniência em 
tudo, é respeitador, portanto, é altruísta, ama a verdade e a pureza de intenções.  
 
Isso é amor, e se não permear as intenções, pensamentos, palavras e ações é só 
barulho, trovão, ruído sem sentido. Basta comparar essas ungidas qualidades com as 
Parafilias, e estas serão vistas como as aberrações descritas pela Psicanálise 
freudiana, e, mais importante ainda, segundo o coração de Deus, que nos concede 
Seu Shalom como inteireza, justeza, plenitude, saúde e paz de mente, de corpo, de 
espírito, paz total e integral. 

História do CristianismoHistória do CristianismoHistória do CristianismoHistória do Cristianismo    
Não haverá a aula desta tarde.  

Vem da Capa 

Boletim Informativo: ColecioneBoletim Informativo: ColecioneBoletim Informativo: ColecioneBoletim Informativo: Colecione----os. os. os. os.     
São uma rica fonte de informação e inspiração. São uma rica fonte de informação e inspiração. São uma rica fonte de informação e inspiração. São uma rica fonte de informação e inspiração.     
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condolências da igreja, e a súplica 
que a paz de Deus serene os 
familiares. 

Comunhão                                 Comunhão                                 Comunhão                                 Comunhão                                 
(ioash@hotmail.com) 

Aniversariantes da Semana 
26/10 - (em tempo) Walter Brasil 
Brandão  
30/10 -  João José Duarte Filho, 
Filinto Sobrinho Evangelista 
31/10 -  Maristela Silva, Telma 
Araújo Pimentel, Zulmira Gomes 
Ama  
ral de Jesus 
01/11 -  Delza Freire de Andrade  
Sena, Maria dos Santos Borges, 
Carlos Alberto Teixeira, Manoel dos 
Santos Batista, Paloma Costa 
Peruna, Mariana Achy de Afonseca 
02/11 -  Aline de Oliveira 
Alcântara Santos 
03/11 -  Marileide Costa Andrade, 
Elizete de Oliveira Oliveira, Raquel 
Costa Ribeiro, Gustavo Ernesto de 
Souza 
04/11 - Cláudio de Jesus Santos, 
Carmen de Santana Dias, Gildásio 
Uruabo dos Reis,  Esmeralda Alves 
Cerqueira Almeida 
05/11 -  Ivone Alves da Silva 
 
Oremos por: Adelaide A. da Silva, 
Adília do Carmo Guimarães, 
Adriano Carmo Duarte, Ailton 
Oliveira, Alberto Calazans, Dc. 
Alfredo Menezes, Amantina e Gilna 
Galvão, Ana Cláudia da Cruz  
Conceição,  
Ana Rita Almeida, André V. 
Guimarães, 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 Maria da Hora, 
Flordenice Marambaia, Florinda 
Alves Cerqueira, Gilcélia Silva 
Santos (Gil),  Germana Santos, 

PastoralPastoralPastoralPastoral    
(pastor_ibsiaossa@yahoo.com.br) 
Ceia do Senhor - O Pastor da 
igreja convida os diáconos a seguir 
para a distribuição da Ceia 
Memorial no próximo domingo. 
Pede a presença de todos às 9h55 
no Gabinete Pastoral: Alfredo 
Menezes, Anácio Rosário, Ariete 
Baptista, Aydil Brandão,  Emília 
Sales, Everaldo Monteiro,  Gildásio 
dos Reis, Hamilton Bonfim, Heleno 
Andrade, João Pinheiro dos Santos, 
José Altino Menezes, José Antônio,  
Juracy Teixeira, Linalva Pinheiro, 
Maria Rosário, Orlando Rodrigues 
Pereira, Terezinha Reis, Vivaldo 
Costa, Zuleide Teixeira. 
 
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. 
 
ProclamaçãoProclamaçãoProclamaçãoProclamação    
(gilson.ssantos@yahoo.com.br) 
Missões Nacionais – Encerraremos a 
nossa Campanha dentro de mais 
dois domingos. Ainda nos faltam R$ 
19.821,50 (66%) para alcançarmos 
o alvo de R$ 30 mil. Já levantamos 
R$ 10.178,50 (34%). 

Congregação Batista Sião do Luiz 
Anselmo - Agradecemos a todos os 
irmãos que oraram por nossa 
mudança. O novo endereço é Rua 
Luis Anselmo nº 112, Bairro Luis 
Anselmo. Para fazermos algumas 
adaptações na nova casa, 
realizaremos um bazar para 
angariar recursos. Para isso, 
contamos com as  orações e 
doações de toda igreja. Sem. André 
Luis (Tel.:  8875-6657). 

DiscipuladoDiscipuladoDiscipuladoDiscipulado    
(arietebaptista@gmail.com) 
Nota de falecimento - A irmã 
Ariete Baptista comunica o 
falecimento de sua irmã, Aniete 
Rodrigues, na terça-feira passada, 
dia 25. Agradece a todos os que 
oraram pelo seu grave estado de 
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nes, 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, 
Mab dos Reis, 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 ,  Raimunda 
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). 
 
Jornada de Oração - Teremos a 
nossa Jornada de Oração no 
próximo sábado, dia 05, das 8 às 
12 horas. Venha compartilhar 
conosco as bênçãos do Senhor!       
 
AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração    
Calendár io  P rovi só r io  de 
Novembro 
Dia 05 - Ponto 19 
Dia 06 - Batismos e Ceia do Senhor
(manhã) 
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) 

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 102,22% do 
Orçamento Eclesiástico para o mês 
de outubro. 
 
Serviço - O Projeto Sião em Ação em 
parceria com a Missão Pelourinho 
convoca os irmãos para a Ceia dos 
Carentes no dia 10 de dezembro. 
Inscrições com os irmãos Paulo de 
Tarso e João Paulo. Deus abençoe 
sua igreja. Nossa igreja ficará 
responsável pela segurança do 

No próximo sábado, 05 de novembro,  
teremos o TESTE dos Dons no Ponto 19.  

Venha para a 2ª etapa, traga mais um, mais dois, mais três,  
para essa celebração especial.  

Às 19h, no auditório.  
Juventude Sião prosseguindo para o alvo! 


