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

Geraldo 
Vasni  / Poliana   
Valdir Sarmento 

 Matias 
Antonio Bispo 
Roberto Vagner 

Jaudicéia 
- 

João / Raul 
Agnaldo / Ruan 
El Shadday 

 
Franque 

Joilson /Jordana 

 Elisa 
Poliana  / Vasni  
Valdir Sarmento 

Matias  
Antonio Bispo 

- 
Jaudicéia 
Bruno 

    João / Raul 
Agnaldo / Ruan 

MCA 
 

   Franque  
Joilson  / Jordana 

 
 
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 
Ro d r i gu e s ,  F r a n c i s 
Pinheiro, Enalva Pereira 

 Rosilene França, Raquel 
de Oliveira 

SERVIÇO MÉDICO 
Reserva 
Enfermagem 

Dra. Janaína 
Dr. Rossi 
Maria José 

 Dr. Silveira     
Dr. Rossi 
Rubenita 

    

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

Hoje Domingo vindouro 

Altino,  Nelson, Juracy,   
Zuleide, Natividade,  
Airesnede, Nonato 

Assessoria Pastoral: Everaldo 

Gildásio, Mab,  Ariosvaldo,  
Rubem, Walter, Raimundo,  
Pinheiro, Nalva, Lindóia 

Assessoria Pastoral: Terezinha 

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 

 

09/06/2013   Nº 23/13 

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 

Homenagem ao Dia do Pastor 

Em reconhecimento aos pastores que atuaram, atuam ou são 
membros de nossa igreja, transcrevemos este tocante poema 
infelizmente de autor anônimo: 

Hoje comemoramos o Dia do Pastor, 
Um homem que, às vezes, tem de agir como Super-Homem; 

Um líder que, às vezes, tem de agir como Servo; 
Um servo que, às vezes, tem que agir como Líder; 

Um filho que tem que agir como Pai; 
Um pai que tem que agir como Filho; 

Um amigo que tem que agir como crítico; 
Um crítico que tem que agir como companheiro; 
Um dono que tem que cuidar do que não é seu. 

 
Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem… 
O pastor… pastor de ovelhas… das ovelhas do Senhor… 

 
Foi por isso que Deus deu a cada um algo especial … 

Um fruto… O fruto do Espírito… do Espírito Santo de Deus… 
Esse fruto é composto de nove características bem especificas… Nove...                         

Que não podem faltar naquele a quem Ele escolheu para conduzir suas ovelhas… 
 

Existem as qualidades básicas para ser um bom pastor: 
e a primeira de todas é: 

O Amor: Aqui representado como uma maçã. 
Dizem que uma maçã por dia prolonga os dias de vida de uma pessoa 

Assim como a maçã, o amor deve ser diário 
Um pouco por dia gera vida… Gera outras vidas… 

Aquele que é o detentor da guarda das ovelhas do Senhor, 
o pastor, deve ter em primeiro lugar o amor a essas ovelhas 

Amor incondicional, Amor sem igual, Amor que não olha defeitos 
Amor abnegado, Amor que gera amor.  

 
Outra qualidade básica de um Bom Pastor é 
a Alegria: aqui representada pelas uvas. 

A Bíblia relata que o suco das uvas é fonte de alegria, 
Mas a verdadeira alegria está em fazer que dias de lágrimas 

se transformem em dias de alegria festejados em dias de salvação. 
 

E ainda há a Paz: aqui representada pelas mangas 
De igual modo, as mangas devem ser cultivadas em clima favorável. 
A manga é considerada a rainha das espécies, assim como a Paz, que: 

Alimenta o coração do pastor 
que vem diretamente do trono do Senhor 

Que gera o amor… A alegria… E descanso nas mãos do Criador 

Página 3, por favor 
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"Deus quer 

falar com você,  Culto Matinal 
Dia do Pastor 

Hino 579  CC   Olhando para Cristo 
 

1.  Ruge forte, contundente, a guerra do pecado, 
Mas os seus clangores  vis não podem me afligir. 
Sei em quem confio, pois na Rocha estou firmado, 

E celestes bênçãos irei fruir. 
 

Olhando para Cristo, grande autor da salvação,  
Prossigo, pois avisto soberano galardão. 

De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor 
Para servi-lo com todo ardor. 

 
2.  Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita: 
Multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação! 
Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, 

Para os teus obreiros concede unção. 
 

3.  Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, 
Volto o meu olhar pra a cruz de quem me resgatou; 
DEle tenho na alma, então, as bênçãos mui gloriosas, 

E, feliz, com Cristo, cantando vou! 

Hino 438 CC   Ouvindo Jesus 
 

1.  Disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o eterno dom 
da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom; 

tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. 
Oh! conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo! 

 
Vamos, irmãos, levar  essa luz ao mundo inteiro! 
Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro! 
Vamos, irmãos, pregar mui confiados no Cordeiro 

que na cruz já fez a nossa redenção! 
 

2.  Todos unidos neste grande intento proclamemos salvação! 
Sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão 
que o Salvador, Cristo Jesus nos deu! Ele está também no posto seu. 

Diz-nos o Rei: "Sempre convosco estarei." Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento! 
 

3.  Firmes, levemos a mensagem santa do evangelho de Jesus! 
Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz; 

cheia de bênçãos do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, 
cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta! 

 
Procura uma igreja centrada na Palavra de Deus? 

Somos uma igreja contemporânea, sem perder a tradição bíblica! 
Doutrina do primeiro século, atuante no século 21! 

Pr. Walter Santos Baptista 
pastor_ibsiaossa@yahoo.com.br 

3ª (14h30 - 17h);   
5ª (9h30 - 11h30); 
Domingo (17h30 - 18h15) 

MM. Maria Elisa Martinez Alves 
elisa_igreja@yahoo.com.br 

3ª a 6ª (14h - 19h) 

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 

 

Horário de Atendimento do Staff 

 
2ª  a 4ª  (8h -12h) 
 
2ª a 4ª (8h - 12h)  

    

Calendário 2013 Corpo Diaconal: 02/11- Impacto Evangelístico e Ação 
Solidária (Pedrão); 10/11 - Culto de Gratidão (Dia do Diácono Batista).  
 
Culto de Oração. Quartas-feiras, das 7 às 8 horas, patrocínio do Corpo 
Diaconal, local: 1º sub solo. Toda a igreja está convidada. 
 
ETSEL– Escola Técnica de Saúde Evangélica. Estão abertas, com preço 
promocional, as inscrições para os cursos Técnicos em Enfermagem, Técnico em 
Nutrição, Técnico em Radiologia.  Programação e  Informações na Escola 
Técnica de Saúde Evangélica (Rua da Mouraria nº 56/58 Nazaré. Telefones: 3321
-7386 / 3321-4298. 
 
Jardim  de  Oração - Mais um encontro com Deus nesta sexta feira dia 14 de 
junho, às 15 horas. Tema: “Perigo da incredulidade”na palavra da irmã Alanete 
Falcão. 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!  
 
Congresso da Terceira Idade. O 15º Congresso Nacional Batista da 3ª Idade 
ocorrerá em Bento Gonçalves, RS, de 12 a 15 de setembro. Informações: irmãs 
Sônia Brito e Gildete Rezende. 
 
MCA Jovem. Nossa próxima reunião será terça-feira, dia 18 de junho, às 19 
horas. Estamos estudando o livro “As Mulheres V”. 
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“... coisas novas e velhas...” (Mt 13.52) 
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*Bênção                                                                                       Pr. Walter Santos Baptista               
  Poslúdio     
  

6 "Deus quer 

falar com você,  

mas não  pelo celular" 

Culto Vespertino 
Noite da Proclamação 

Hino 25 HCC   Tu és Fiel 
 

1. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. 
Nunca mudaste, tu nunca faltaste: tal como eras, tu sempre serás. 

 
Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. 
Tua mercê me sustenta e me guarda; Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. 

 
2. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar: 
Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar! 

 
3. Pleno perdão tu dás, paz, segurança; cada  momento me guias, Senhor. 
E, no porvir - oh, que doce esperança! -  desfrutarei do teu rico favor. 

Hino 480 HCC   Seguir a Cristo 
 

1.  Seguir a Cristo não é sacrifício, mas é servi-lo em todo o teu viver. 
Seguir a Cristo não é sacrifício, é caminhar à luz do seu querer. 

 
Não nos promete honras nem riquezas, mas ele diz:  

"Convosco eu estarei.” Seguir a Cristo não é sacrifício, 
É triunfar com Deus, é ser feliz. 

 
2   Seguir a Cristo não é sacrifício, pois alegria traz ao coração. 
Seguir a Cristo não é sacrifício, é fruir bênçãos e satisfação. 

 
3.   Negar a Cristo, sim, é sacrifício. É existir sem seu perdão e amor. 
Se queres ser feliz, ter paz perfeita, entrega a tua vida ao Salvador. 

Faça desta igreja sua família espiritual!  
Você e sua família são bem-vindos! 

 

*Bênção 
  Poslúdio 

3 

 
 
 

Mas para ser um bom pastor… Pastor das ovelhas do Senhor, 
é preciso muito mais… É preciso ter ainda as virtudes sociais 
Virtudes manifestadas pela Longanimidade ou Paciência, 
que, assim como para se apreciar o sabor do abacaxi, 

é preciso ter paciência para descascá-lo até chegar a seu néctar, 
O pastor cheio do Espírito deve ter longo ânimo… 
Longo ânimo para guardar a Noiva de Cristo… 

Longo ânimo para guerrear contra a hostilidade do mundo e protegê-la… 
Para apagar as afrontas sofridas… Para não dar lugar a feridas… 

 
E ser como uma pera. Esta é suave e terna 

assim como a Benignidade: 
Um pálido reflexo da benignidade primordial manifestada por Deus 

demonstrando em si mesmo o bem-querer que Deus tem para os Seus… 
 

E a Bondade: Ah! A Bondade... 
Essa é a virtude que completa o chamado de um bom pastor. 

Bondade é como a goiaba: 
Não é muito doce, mas, em nada, amarga… E dela é feito o doce mais doce. 

É como a excelência moral e espiritual criada pelo Espírito, 
a bondade reflete a generosidade de coração e de ações. 

 
Mas para ser completo o bom pastor de ovelhas deve ter as característica da graça: 

Fé, assim como os morangos que, apesar de pequenos, são atrativos aos olhos, 
suculentos e essenciais para a vida. É, como na vida do pastor, 
a fé deve ser o atrativo para que pessoas voltem-se a Deus 

e para que Deus olhe para as ovelhas. 
 

Mansidão: a Graça em uma vida de mansidão é como um maracujá 
que produz calma, tranquilidade e a generosidade de Deus. 

 
Domínio Próprio é como as bananas, É preciso amadurecer, 

esperar o tempo certo de agir, de falar. 
Aqueles que realmente exercem esta virtude 

Levam todo o pensamento à submissão e obediência a Cristo. 
Assim como as frutas produzem benefícios para nossos corpos, 

o Fruto do Espírito produz em nós virtudes espirituais que juntas geram Laços. 
Laços fraternos… Laços de amizades… Laços de companheirismo… Laços eternos… 

Com a única finalidade de Adorar a Deus e Gerar Vidas Para Deus… 
E isso, amados pastores, vemos em vocês: 

Homens Comuns… Feitos a Imagem do Altíssimo… 
E incumbidos de serem Guardiões do Rebanho eterno! 

Vem da Capa 

Hino 434 CC   Onde os Obreiros? 
 

1. Oh! onde os obreiros pra trabalhar nos campos tão vastos a lourejar?! 
A causa requer prontidão, vigor. Oh! quem quer ceifar com desvelo e ardor?! 

 
Onde os obreiros? Oh! quem quer ir nos campos tão vastos a escassez suprir?! 

Quem quer decidir, hoje, a se entregar, e os frutos benditos arrecadar? 
 

2. O joio do mal a proliferar, o trigo do Mestre quer sufocar. 
Ceifeiros, avante, no campo entrai, o dia declina, ceifai, ceifai! 

 
3. Eis portas abertas à pregação!  Nações suspirando por salvação! 

Oh! onde os obreiros pra anunciar de Deus o perdão de um amor sem par?! 

Seu Pastor 
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Getúlio Nogueira, Gilcélia Silva 
Santos (Gil), Guilherme S. Carvalho,  
Hilda Assunção, Idalice Portugal, 
Ilza Pereira Pacheco, Iraci Menezes, 
Isabel Pereira, Ivo Nunes Vieira 
(irmão de Epi), Ivo Gomes de 
Alencar, Ivone Simões Regis da Silva 
(mãe de Elisa), Joanita Peixoto, João 
Santa Inês,  Dc. José  Coelho, José  
Messias, (Filho de Irany), Pr. José  
Sales da Costa,  Josué Rego, Jurema 
Rodrigues, Lindinalva C. dos  
Santos, (filha do  Ir. Antônio Bispo), 
Mab Borges  dos Reis, Miriam Leal, 
Miriam Santos Silva, Miriam Silva  
Gerbase,  Moisés  Santos, Neuza 
Celecina  do Nascimento,  Noemia e 
Dulcinéia  Galvão Correia, Norma 
Jacobina, Petruska Maria Cirqueira, 
Regina Rego, Roberto dos   Santos 
Britto, Sonia Oliveira Silva, Tauana 
Silva Sacramento, Urias  Araujo (pai 
do irmão Ulisses Araujo), Valdiria 
Silva Santos, Valmira Sales, Valfrides 
Galderisi, William M. de Souza 
Santana,  Yara A.  Figueira, 
(Familiares do irmão Marcos Grana: 
Amanda G. M. Oliveira, Ágnes G. O. 
Costa, Ivanildo Santos Britto, 
Ivanildo Fernandes,  Yoná G. 
Oliveira, Kevin O. Costa,  Elton Jr., 
Lazinha  de Jesus), Familiares de 
Danúzia Azevedo: Diná Azevedo, 
Maria Angélica  Azevedo,  Darcy 
Azevedo). 
 

Administração 
Contribuições. Os filhos de Sião já 
contribuíram com a importância 
correspondente a 24,51% do 
Orçamento Eclesiástico  para o mês 
de junho.  
Deus abençoe a todos!  
 
Calendário Provisório/Junho 
Dias 10 a 12 - Jornada Teológica 
(Promoção do STBNe, nosso 
templo) 
Dias 13 a 15 - Assembleia da 
Associação Batista do Salvador (IB 
Sinai)  
Dia 16 - Abertura da Campanha de 
Missões Estaduais 
Dia 23 - Dia de Educação Cristã 
Missionária 
Dias 25 a 29 - Assembleia Anual da 
Convenção Batista Baiana (Juazeiro)  
 
Calendário Provisório/Julho 
Dia 06 - Impacto Socio-evangelístico 
em Santo Amaro 
Dia 07 - Celebração da Ceia do 

Pastoral 
Ecos da Assembleia Regular. Foram 
recebidos no seio da Família Sião na 
Assembleia de 26 de maio p.p. os 
seguintes irmãos: por Profissão de Fé 
(aguardando batismo), Eric Rocha de 
Sousa, Isabele de Novaes Pinto, 
Ananda Amaral  Paul ino ;  por 
Transferência,  Igor Novais Martins, 
Diogo de Carvalho Pimentel, Leonícia 
Caldas dos Santos; por Aclamação, 
Alice Souza do Nascimento. Todos 
são muito bem-vindos! 
 

Adoração 
Chegou o momento da realização do 
seu sonho! Venha fazer parte da 
Orquestra de Sopro e Cordas. Procure 
a M.M. Elisa para melhores 
informações. 

 
Discipulado 
O Sem. João Paulo estará pregando 
hoje à noite na Congregação Batista da 
Barra. Oremos pela atuação do 
Espírito Santo. 

 
Comunhão 
Aniversariantes da semana: 
09/06 -  Daniel Alves dos Santos,  
Wilton Silva Bandeira, Marcos José 
Cavalcanti de Oliveira 
10/06 - Edith Martins Santos, Osvaldo 
Cordeiro da Silva, Lílian Silva dos 
Santos 
11/06 - Dinah Nery dos Reis dos 
Santos, Aydon Leite do Sacramento 
12/06 - Estelita Henrique da Silva,  
Valmar Silva Conceição, Lourdes de 
Almeida Silva 
13/06 - Evangelina de Jesus, Antônia 
Ieda Teles Barros, Gilvana Galvão 
Rios de Araujo  
14/06 - Quésia Meneses de Lima, 
Naiara Brito Rocha 
15/06 - Roberto dos Santos Britto. 
 
Oremos por:  
Adalberto Silveira de Souza, Adelaide 
Alves da Silva (mãe de Jussara), Alyrio 
Souza, Brasília Santos Soares, Carlos 
Cézar Santos Rios, Carmelita Lopes, 
Crezilda Maria  da Silva, Dinair Leal, 
Doralice Oliveira, Enedina Lisboa, 
Epifânia Vieira dos Santos (Epi), 
Eulália Gregória de Oliveira (mãe de 
Leandro O. Pereira), Flordenice 

Informa-Sião (09-06-2013) 
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Culto de Gratidão pelos 4 anos do 
Projeto  Sião em Ação. 
 
Calendário Provisório/Agosto 
Dia 04 - Dia do Adolescente Batista 
Celebração da Ceia do Senhor (noite) 
Dia 11 - Dia dos Pais 
Encerramento da Campanha dos 100 
Dias de Oração pela Família 
Dia 18 - Dia do Jovem Batista 
Culto de Gratidão dos Formandos de 
Psicologia da Faculdade Ruy Barbosa 
(noite). 
 

Serviço  
Inscrições abertas para o Impacto 
Evangelístico e Ação Solidária  na  
cidade de Santo Amaro. Não fique de 
fora! 
 
Venha fazer parte da Campanha 
Amor Fraternal, trabalho direcionado 
a pessoa em situação de rua. Escolha 
o 

rios (7h às 8h ou 18h às 19h)), 
atividades (reflexão da palavra, 
preparação dos alimentos, limpeza ou 
segurança). 
Estamos na fase de recrutamento. 
Portanto, necessitamos que os 
interessados nos procurem para 
preenchimento de sua f icha. 
Contamos com o envolvimento da 
nossa amada igreja.  Deus seja 
louvado! 
 
Inscrições também abertas: Pessoas 
interessadas em fazer os cursos de  
Confeitaria, Tortas e Saladas, 
procurem-nos. Ainda temos vagas! 
 
Sião em Ação (PSSA) em parceria com 
o Biocheckup disponibiliza exames: 
Mamografia: segunda a quinta das 7h 
as 15h. (ficha disponível na portaria). 
 
Ultrassonografia Transvaginal  
agendamento: (nome completo, nº 
CPF, nº  cartão do SUS e data de 

 Em nossos dias ser crente tem sido muito fácil. Já ouvi dizer que, 
hoje em dia, é até status ser chamado de evangélico. Ser ou não ser é a 
grande questão. Não adianta ter um belo título, “eu sou um crente 
batista”, ou “eu sou pentecostal, falo em línguas, etc…”. Essas coisas não 
valem nada se o proceder não reflete o caráter de Cristo em nossa vida. 
Não falo de doutrinas, que esta igreja é a certa, que aquela não presta. 
Falo no sentido de sermos ou não aprendizes de Cristo, testemunhas fiéis, 
capazes de uma auto negação dos nossos desejos, refletindo um 
evangelho bíblico através de uma reflexão crítica, autêntica e espiritual. 
Quando a pessoa começar a colocar os “achismos” na frente da vontade 
de Deus, e as “experiências” no lugar da Palavra, vemos então os 
exageros, os radicalismos, a não convivência com os diferentes e, acima 
de tudo, um evangelho de conveniências, de pecados ocultos e de 
extremos através de uma não reflexão, que só leva ao bitolamento 
e s p i r i t u a l . 
 O apóstolo Paulo tinha em mente uma preocupação com o estilo de 
vida dos cristãos. Podemos perceber isto em seus escritos e, 
principalmente em Efésios 4.17-32. Não adiantava estar na comunidade 
de fé se o proceder fora desta era o mesmo que o apóstolo chama no 
nosso texto de “gentios”. O proceder cristão vem através de um estilo de 
vida que tem por exemplo único e simples, Jesus Cristo. Parece-nos 
utópico demais, mas não significa dizer que seja fácil ou difícil. Temos 
que reconhecer que o apóstolo Paulo tinha muita coragem em 
recomendar-se a si mesmo: “Sede meus imitadores, como também eu de 
Cristo.” (1Co11.1). Mas também tinha humildade bastante em reconhecer
-se um grande pecador: “Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação: 
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar 
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