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PLANTONISTAS   (Sasar) 

Obédio Gomes 
Moisés Carneiro 

João Pinheiro 
José Antônio 

João Francisco Neves 

 David Chaves 
Daniel Santos 
João de Deus 

Marcos Valerio 

RECEPÇÃO 
Manhã 
Noite 

Lourdes Lopes, Raimunda 
Rodrigues, Francis Pinhei-
ro, Enalva Pereira 

 Rosilene França,  Raquel de 
Oliveira 

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dra. Carol 
Dr. Rossi 

Selma 

 Dra. Janaína 
Dra. Carol 
Airesnede 

Ministério da Adoração: Coro El Shadday, Mulheres Cristãs em Adoração, Louvor Jovem, 
Coro Infanto-Juvenil Perfeito Louvor,  Equipes de Louvor, Quarteto Daleth, Orquestra Kinere-
th, Cursos 
Ministério da Proclamação: CB Barra, CB Luís Anselmo, CB Santo Amaro, CB Wagner, FMB 
Gamboa de Baixo, FMB Itaberaba, FMB Lapão, CB Pedrão, Capelania em Hospitais, Capela-
nia em Casas de Detenção, Programa “Portas Abertas” (2ª a 6ª, das 9h às 17; Cultos às 12h15 e 
16h) 
Ministério do Discipulado: Escolas Bíblicas, Grupo de Solteiros com Cristo, Organizações 
Missionárias, Encontros com Cristo, Alfabetização de Adultos pelo Método Bíblico, Simpó-
sios, Congressos, Retiros Espirituais, Vivências, Ministério Mãos e Vidas 
Ministério da Comunhão: Acampamentos, Caravanas, Visitação, Ágapes, Esportes, Eventos, 
Jornadas de Oração 
Ministério de Ação Solidária:  Projeto Sião em Ação, (Cursos). 

Hoje Domingo vindouro 
Altino,  Nelson, Juracy,   

Zuleide, Natividade,  
Airesnede, Nonato 

Assessoria Pastoral: Everaldo  

Gildásio, Ariosvaldo,  
Rubem, Walter, Raimundo,  

Pinheiro, Nalva, Lindóia 
Assessoria Pastoral: Aydil 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 

13/01/2012   Nº 02/13 

Rev. Walter Santos Baptista, Ed.D. (e.f.)           
Pastor Efetivo;  

Rev. Valdívio de Oliveira Coelho, Pastor Emérito; Rev. 
M. G. White,                                                    

Pastor Fundador.  
   Rua Forte de São Pedro, 68,                            

Campo Grande, 40080-016 Salvador, BA Telefones: 
(71) 3328-2934 / 3328-3754 / 3328-4763 

“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 

Falando de Oração 

Das experiências da vida cristã, é a oração, sem qualquer 
sombra de dúvida, uma das mais recompensadoras. O próprio 
Senhor Jesus fez dela um hábito constante. Pouco antes de es-
colher os doze companheiros de ministério, “subiu ao monte a 
fim de orar, e passou a noite em oração a Deus” (Lc 5.12).   

Usou-a como ferramenta para expulsão de atormentadores demônios como o 
descreveu em Mateus 16.21. Repassou-nos um modelo que aponta com clareza 
de cristal uma teologia de Deus e uma teologia do ser humano sucinta, firme e 
completa. 
 
E por falar em oração, a experiência de Isaías e sua visão do trono divino no 
Templo fê-lo prostrar-se em adoração (Is 6.1-4), e, aterrorizado pela consciên-
cia de sua indignidade diante da majestade do Deus Eterno, perceber que não 
mais poderia ser o mesmo depois de experimentar a santidade tão próxima. 
Faz, até, uma oração de confissão: “Ai de mim! Estou perdido! Pois sou um ho-
mem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuro; os meus 
olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos!” (6.5, NVI). 
 
A oportuna lição desse episódio é que o crente há de ter uma visão de si mesmo. 
Pobre Isaías... a ter a gloriosa visão de Deus, tomou sentido do seu próprio pe-
cado. É essa experiência e consciência de nossa baixeza e pequenez que repre-
senta uma nova dimensão na compreensão da santidade de Deus e de nossas 
possibilidades em relação a nossa própria santidade. Isaías temeu não porque 
era homem, um homem diante de Deus, mas porque era pecador, um homem 
pecador diante de um Deus puro e santo. Sua reação à visão divina foi a de 
alguém face a face com a morte: “Ai de mim! Estou perdido! (“Estou destruído!” é 
a melhor e mais expressiva versão do original). Essa é a razão porque não po-
demos minimizar sua experiência. E por falar em oração, um grande obstáculo 
para o serviço do cristão é a auto-suficiência, que, aliás, não existiu em Isaías. 
Mas quando a pessoa humana vê Deus como É, na Sua majestade, beleza e 
santidade, também se vê como é: pequeno, indigno e impuro. 
 
Essa oração de confissão é como a de Jó, “Meus ouvidos já tinham ouvido a teu 
respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e 
me arrependo no pó e na cinza” (Jó 42.5,6), e a de Pedro em Lucas 5.8: 
“Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador!” Paul Sabatier afir-
mou que “a oração é a religião em ato”, ou seja, é adoração em sua mais pura 
expressão. 
 
Quanta coisa disse Isaías com sua exclamação dorida e assustada. Disse de sua 
finitude e da grandeza do Criador; disse de sua impureza e da santidade divi-
na; disse da sua contingência e do Absoluto de Deus. 
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mas não  pelo celular" 
   
  Prelúdio  
*Cânticos de Sião                                                                             Grupo de Louvor Doxa 
*Invocação 
  3 Minutos de Missões   
  Louvor   O Mundo Precioso                                                                        Quarteto Daleth 
  Dedicação dos Bens e Vidas    

*Oração Dedicatória 
  Nas Mãos de Deus   
  Louvor   O Céu é Jesus                                                                              Quarteto Daleth                        
  Mensagem                                                                                          Pr. Wellington Santos  

 *Bênção                                                                                 Pr. Walter Santos Baptista                
    Poslúdio                                                         

2 
"Deus quer 

falar com você,  Culto Matinal  

Hino 456 CC   O Estandarte    
 

1. O estandarte desta igreja levantemos sem temor!                                                                              
Ela é a muito amada Esposa do  bendito Salvador. 
É Jesus o comandante verdadeiro, que a conduz. 

Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. 
 

Resolutos, avançai, trabalhando por Jesus! O estandarte levantai, espalhando a sua luz! 
 

2. Oh! Igreja dediquemos nossos corpos ao Senhor! 
Não devemos ser escravos do sagaz enganador. 
As riquezas são-nos dadas pela terna mão real. 

E o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. 
 

3. Graças glória a ti pertencem, ó Esposa do Senhor! 
Sê então um instrumento de salvar o pecador; 

Pois até os fins do mundo, Cristo mesmo reinará, 
E o domínio do evangelho toda a terra abrangerá. 

Hino 454 CC   Vitória nas Lutas 
 

1.  Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis;                                                                              
Mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. 

Força e poder nos tem dado; Ele nos tem sustentado,                                                                           
Dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação! 

 
Sim, Deus é por nós! Quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real; Deus nos guardará. 

Defender-nos-á, livrará do mal; Vamos, irmãos, cantar! Nosso Senhor louvar, exaltar! 
 

2.  Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal; 
Não se tem Ele esquecido que na palavra real 

Ele nos tem protegido. Tudo nos tem garantido,  
Graça e favor sem par, sim, todo o bem-estar quer nos dar! 

Você é muito bem-vindo! 
Faça de nossa Família de fé a sua família. 

Horário de Atendimento do Staff 
Pr. Walter Santos Baptista 

pastor_ibsiaossa@yahoo.com.br 
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);  5ª  (15h - 18h - fineza 
agendar)  

Tesouraria 
 

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

Coord. Quésia Meneses   
coordprojetosocial@igrejabatistasiao.org.br 

2ª a 4ª (8h - 12h)  
 

 
 

Jardim  de  Oração - Mais um encontro com Deus nesta sexta feira dia 18 de janeiro, 
às 15 horas. Tema: “Quando confiar é o único recurso” na palavra do irmão Mércu-
les Mendes, da Igreja Presbiteriana. Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 361, apt. 
101, Térreo, Edf. Garcia D’Ávila, Garcia, Tel. Telebênção (24h): (71) 3329-6927, 
Tele-Fax:  3383-1740, (71)9973-9847 / 9220-0071.  
E-mail: jardimdedeus79@yahoo.com.br. Compareça!  
 
Solicitação. A Dcª. Linalva Pinheiro, solicita dos irmãos Revistas da EBD usadas  
para o trabalho nas penitenciárias  e hospitais.      
 
MCA Jovem - Nosso próximo encontro será terça-feira..  
Aulas de Instrumento Musical com o Prof. José Carlos: Violão (clássico e popular), 
Contrabaixo, Violino, Violoncelo, Teclado, Sax, Clarinete, Flauta doce e transversal, 
Gaita e Cavaquinho. Procure a MM. Elisa para melhores informações: (9275-7753). 

A Sinapse Treinamento e Desenvolvimento convida! Palestras gratui-
tas: "Educação Inclusiva" (Data: 18 de janeiro, 8h) e "Como elaborar um currí-
culo, participar de uma dinâmica de grupo e entrevista de emprego" (Data: 24 de 
janeiro, 8h). Local das palestras: Sinapse T&D (Rua Frederico Costa,136. Ed. Solar 
Virgínia, 1º andar, Brotas). Matriculas abertas: 14 de janeiro. Informações e Reser-
vas: 3489-0171 ou 3487-2420. http://www.facebook.com/SINAPSE.BA. Deseja tra-
balhar na área educacional? Conheça o banco de encaminhamento profissional da 
Sinapse T&D: "Talentos & Educação". Cadastre gratuitamente seu currículo!  
 
Projeto Sião em Ação informa. As irmãs acima de 35 anos que ainda não fizeram o 
Exame de Mamografia, por gentileza, procurem a Coordenação.  Ainda temos vagas, 
aproveite! 
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“... coisas novas e velhas...” (Mt 13.52) 

                                                                           Quarteto Daleth                                                         



   
          
 
  Prelúdio  
*Cânticos de Sião                                                                               Grupo de Louvor Doxa 
*Invocação 
  Louvor   Jubilosos Cantos                                                                           Quarteto Daleth                                      
  Dedicação dos Bens e Vidas 

*Oração de Dedicação    
*Cânticos de Sião                                                                             Grupo de Louvor Doxa 
  Nas Mãos de Deus   
  Louvor   O Amor Que Pode Tudo Mudar                                                    Quarteto Daleth 
  Mensagem Bíblica                                                                    Pr. Gilson Silva dos Santos 

  *Bênção                                                          
    Poslúdio                              

6 "Deus quer 
falar com você,  

mas não  pelo celular" 
Noite da Proclamação 

Hino 1 CC    Antífona 
  

1. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor.   
Eterno Pai, supremo Benfeitor, 

Nós, os teus servos, vimos dar louvor, aleluia! Aleluia! 
  

2. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus;  
da graça a fonte, da verdade a luz, 

Por teu amor, medido pela cruz, aleluia! Aleluia! 
  

3. A Ti, ó Deus, real Consolador,  
divino fogo santificador, que nos anima  
e nos acende o amor, aleluia! Aleluia! 

Hino 318 HCC   Que Alegria é Crer em Cristo 
 

1.  Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, 
Observar os seus ensinos, nas promessas descansar! 

 
Cristo! Cristo! eu confio em teu nome em teu poder. 
Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer! 

 
2. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão! 

Receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação! 
 

3. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador! 
Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. 

Volte terça-feira: 15h (MCA) 
quarta-feira: 19h 

domingo: manhã, 8h45 (EBD) e 10h15; noite, 18h30 

1. O estandarte desta igreja levantemos sem temor!                                                                                

1.  Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis;                                                                                  

Força e poder nos tem dado; Ele nos tem sustentado,                                                                           

 
 

E por falar em oração, há um ponto extremamente positivo na oração de 
confissão de Isaías: sua sinceridade. João Bunyan, o batista autor de O Pe-
regrino ensinou que “orar é derramar de modo sincero a alma diante de 
Deus”. Sem sinceridade não pode haver oração, pois “Buscar-me-eis, e me 
achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração” (Jr 29.13 ECA). 

3 Vem da Capa 

Seu Pastor 

 
 
O cristão precisa estar com a sua consciência lavada e purificada de todo e qualquer 
sentimento do mal, a fim de estar apto espiritualmente para lutar e vencer, pela fé no 
Senhor Jesus. 
 
Para se ter uma ideia da grandeza desta qualidade, basta analisar o que o Espírito Santo 
falou através de Salomão: “Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domi-
na o seu espírito, do que o que toma uma cidade ” (Pv 16.32); “Como cidade derribada, 
que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio” (Pv 25.28). 
 
 De fato, do que adianta apresentarmos uma fé inabalável, capaz de transportar monta-
nhas, ressuscitar mortos, curar enfermos, expelir demônios, se não conseguimos contro-
lar os impulsos da nossa vontade carnal? Porque, na realidade, o seguidor do Senhor 
Jesus Cristo vive em constante conflito contra as hostes espirituais do mal. A sua luta não 
é contra a carne e sangue, mas: “...contra os principados e potestades, contra os domina-
dores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celes-
tes” (Ef 6.12) 
 
O cristão precisa estar com a sua consciência lavada e purificada de todo e qualquer 
sentimento do mal, a fim de estar apto espiritualmente para lutar e vencer, pela fé no 
Senhor Jesus. Se, no entanto, a sua “carne”, ou seja, as suas concupiscências, seus dese-
jos carnais são incontroláveis, então, como poderá usar a armadura de Deus para alcan-
çar o sucesso? É aí que se faz necessário o domínio próprio.  A Palavra de Deus nos exor-
ta, dizendo: “... andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne. Porque 
a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si; 
para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer” (Gl 5.16,17). 
 
 Nós, os cristãos, vivemos num mundo profundamente hostil, porque pertencemos ao 
Reino de Deus e habitamos no reino do diabo; consequentemente, há uma verdadeira 
batalha entre aqueles que pertencem à luz e os que são possuídos pelas trevas. Então, o 
que tem acontecido? Os não cristãos, isto é, aqueles que são possuídos pelas trevas e por 
isso mesmo guiados por elas, sempre articulam provocações no intuito de reagirmos 
segundo a nossa carne, para que eles possam provar a si mesmos e, acima de tudo, a nós 
que, no fundo, no fundo, somos todos iguais e pertencemos ao mesmo mundo, e que não 
adianta nada a nossa fé. 
 Infelizmente, algumas vezes eles têm conseguido sucesso, exatamente porque tem havi-
do por parte de muitos de nós, cristãos, omissão ao domínio próprio. O Senhor Jesus nos 
adverte de que:  “...se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, 
jamais entrareis no reino dos céus.” (Mateus 5.20). 
  

Domínio Próprio 
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15/01 -  Maria Luiza Amado de 
Jesus, Altamira Alves de Aquino, 
Paulina Alves da Silva, Edson Co-
lavolpe Jr. 
16/01 - Darcy de Almeida Miran-
da, Cléber José Torres Viana, Bi-
anca Taciana Gomes de Sousa, 
Adriana Andréa Medrado de An-
drade 
17/01 - Zuleica Gomes Pereira 
Caldas 
18/01 - Pr. Nilton Fernandes da 
Silveira,  
19/01 – Rafael Jardim Novoa.  
 
Oremos por: Adalberto Silveira de 
Souza, Alyrio Souza, Ana Cláudia 
da Cruz Conceição,  Basilício Bis-
po de Melo, Brasília Santos Soa-
res, Carlos Cézar Santos Rios, Car-
melita Lopes, Crezilda Maria  da 
Silva, Dinair Leal, Doralice Olivei-
ra, Edmundo Soares (irmão de Re-
gina Rego), Elda Silva Souza, E-
nedina Lisboa, Epifânia Vieira dos 
Santos (Epi), Eulália Gregória de 
Oliveira (mãe de Leandro O. Pe-
reira), Eunice Novaes dos S. Car-
valho, Flordenice Marambaia,  
Germana Santos, Getúlio Noguei-
ra, Gilcélia Silva Santos (Gil), Gil-
na Galvão, Hilda Assunção, Idali-
ce Portugal, Ilza Pereira Lima Pa-
checo, Iraci Menezes, Isabel Pe-
reira, Ivo Nunes Vieira (irmão de 
Epi), Ivo Gomes de Alencar, Ivone 
Simões Regis da Silva (mãe de Eli-
sa), Joanita Peixoto, João Santa 
Inês,  Dc. José  Coelho, José  Mes-
sias, (Filho de Irany), Josué Rego, 
Jucely M. Sampaio, Jurema Rodri-
gues, Lindinalva Conceição dos  
Santos  (Filha do  Ir. Antônio Bis-
po), Lucas Silva Nascimento e fa-
mília, Mab Borges dos Reis, Ma-
noel S. Rodrigues  (irmão de Edna  
Procópio), Miriam Leal, Miriam 
Santos Silva, Moisés Santos, Noe-
mia e  Dulcinéia  Galvão Correia, 
Neuza Celecina G. do Nascimen-
to, Petruska Maria Leal Cirqueira, 
Priscilla  Isabel  Menezes Dantas,  
Regina Rego, Roberto dos   Santos 
Britto, Sonia Oliveira Silva, Taua-
na Silva Sacramento, Urias Araujo
(pai do irmão Ulisses Araujo), Val  

Pastoral 
Nosso pregador. Ocupa o púlpito 
de Sião nesta manhã o Pr. Welling-
ton Santos, pastor da IB Jardins e 
Diretor do Museu da Bíblia em 
Sergipe. 
 
Exposição “Resgatando Nossa 
História”. Doze banners com foto-
grafias e relatos mostram a historia 
da fundação das primeiras igrejas 
e instituições de ensino, as princi-
pais manifestações culturais evan-
gélicas no decorrer de 150 anos da 
história evangélica do estado de 
Sergipe. Pode ser apreciada na Sa-
la 2-05, no 1º subsolo. 
  
Proclamação  
Missões Locais. Louvamos a Deus 
pela participação dos irmãos até 
aqui e não tenho dúvida que ultra-
passaremos o nosso alvo de R$ 25 
mil. Coloque sua oferta no envelo-
pe e identifique com o nome da 
sua classe. Deus nos abençoe para 
que possamos continuar investin-
do na expansão missionária da i-
greja. 
Tema: “Meu campo também é a-
qui!”  
Divisa: “O Senhor os enviou... a 
todos os lugares aonde ele havia de 
ir” (Lc 10.1). Alcançamos até o mo-
mento R$ 9.578,13 (38,3%), faltan-
do R$ 15.421,87 (61,7%). Contamos 
com  a colaboração da Igreja. 
 
Discipulado 
PAM - MCA.  Por motivo de férias,  
os irmãos e as irmãs sustentadores 
do PAM entreguem as suas ofertas 
às irmãs Aydil ou Ivênia. Obriga-
da, Neuza Sales.  
Comunhão 
Aniversariantes da semana 
13/01 - Rute Souza Soares 
14/01 - Sebastiana Alves Novaes, 
Antonio Evert dos Reis, Iara Frei-
tas Alcântara Figueira, Rita Soares 
do Sacramento, Girsilene Santos 
Alves, Roseane Fontes Amorim 
Freire Alves dos Santos 

Informa-Sião (13-01-2013) 
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diria Silva Santos, Valmira   Sales,  
Valfrides Galderisi, Dc. Vivaldo 
Pereira Costa, William M. de Sou-
za Santana, Yara A. Figueira, 
(Familiares do irmão Marcos Gra-
na:  Amanda  G. M. Oliveira, Ág-
nes G. O. Costa, Ivanildo Santos 
Britto, Ivanildo Fernandes,  Yoná 
G. Oliveira, Kevin O. Costa,  El-
ton Jr., Lazinha  de Jesus), (Diná 
Azevedo, Maria Angélica Azevedo 
Darcy Azevedo e Danúzia  Azeve-
do). 
 
Administração 
Calendário Provisório de Janeiro 
Dia 19 - Casamento de Ana Cláu-
dia e Paulo de Tarso (10h da ma-
nhã) 
Dias 23 a 29 - Assembleia Anual 
da Convenção Batista Brasileira e 
Organizações (Aracaju, SE). 
 
Calendário Provisório de Feverei-
ro 
Dia 02 -  Jornada de Oração (8h 
às 12h) 
Dia 03 - Celebração de Batismos 
e da Ceia do Senhor (manhã) 

Calendário Provisório de Março 
Dia 02 -  Jornada de Oração (8h às 
12h) 
Dia 03 - Dia da Esposa do Pastor  
Abertura da Campanha de Mis-
sões Mundiais 2013  (noite)  
Celebração da Ceia do Senhor 
(noite) 
Dia 10 - Dia de Missões Mundiais 
Dias 16 e 17 - 20º Encontro de Ca-
sais com Cristo. 
 
Contribuições. Os filhos de Sião já 
contribuíram com a importância 
correspondente a 64,30% do Orça-
mento Eclesiástico  para o mês  de 
janeiro. Deus abençoe a fidelidade 
dos irmãos!  
 
Serviço  
ETSEL– Escola Técnica de Saúde 
Evangélica. Estão abertas, com 
preço promocional, as inscrições 
para os cursos Técnicos em Enfer-
magem, Técnico em Nutrição, 
Técnico em Radiologia.  Progra-
mação e  Informações na Escola 
Técnica de Saúde Evangélica 
(Rua da Mouraria nº 56/58 Nazaré 
- Salvador/BA. 3321-7386 / -4298). 

 
 

Daí, é imperiosa a necessidade de se manter um domínio próprio, mesmo diante de to-
das as provocações, a fim de que pela nossa conduta exemplar as pessoas possam ver o 
Senhor através de nós. Assim também evitamos descer no nível daqueles que se encon-
tram nas trevas. 
 
 A graça do domínio próprio não é menos importante do que as demais, pois ela dá um 
sentido genuinamente cristão, um autocontrole de si mesmo, ante os impulsos da carne 
que nos conduz à morte. Todo cristão precisa de uma temperança, de uma autodiscipli-
na para representar o seu Senhor aqui neste mundo: “Por isso mesmo, vós, reunindo toda 
a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude; com a virtude, o conhecimento; com 
o conhecimento, o domínio próprio; com o domínio próprio, a perseverança; com a per-
severança, a piedade; com a piedade, a fraternidade; com a fraternidade, o amor. Porque 
estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem 
inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois 
aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esque-
cido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligên-
cia cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição; porquanto, procedendo assim, 
não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida 
a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo” (2Pe 1.5-11). 
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