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AGENDA DA SEMANA 

 

Domingo: Escola Dominical – 9h 

           Culto - 19h 

Quarta-feira: Estudo Bíblico – 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta-feira: Ensaio das crianças – 18h 

 

          

              

 

               

 

 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO 

Sinta-se à vontade em participar conosco. Esta Igreja 

tem como princípio a pregação fiel das Escrituras. Se 

precisar de nossa ajuda ou tiver algum pedido de 

oração, apresente-se ao pastor ou a alguém da 

recepção para que possamos conhecê-lo melhor. 

OFICIAIS 

“Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles; pois 

velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam 

isto com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita a vós 

outros” (Hb 13.17). 
 

PASTOR 

Rev. Thiago de Souza Dias - 9 9500-3877  

thiago_souzadias@hotmail.com 
 

PRESBÍTEROS  

Cícero Furtado Feitoza – 9 9870-5924  

Euclides de Almeida Neto – 9 8139-7532  

Fárlei Moreira – 9 9987-3499 

Samuel Freire de Azevedo – 9 9964-9147 

DIÁCONOS 

Ariel Marçal S. Amorim – 9 9827-3998 

Carlos Braga – 9 9938-8993 

Carlos Roberto – 9 9775-0807 

Diego Ernani da Silva Antonio – 9 9636-0011 

Ednilson da Costa - 9 9843 - 7121 

Eduardo Iglesias da Silva – 9 9851-1346 

Gadton Carvalho Moura – 9 9731-7036 

Job Rocha Filho – 9 9731-5990 
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PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 

“Orai sem cessar” (1Ts 5.17). 

 

 
 Geruza – Saúde  

 Rômulo (filho da Sílvia e do Lutero) – Saúde 

 Mãe da Nalva – saúde 

 Donária – recuperação 

 

Caso você tenha algum aviso para ser publicado no 
boletim, favor enviar até quinta-feira para a 

secretaria. 
Secretaria da Igreja – (27) 3722-5981 

Segunda a sexta-feira das 13h às 19h 

secretaria@3ipbcolatina.com.br 

 

FOMOS PÓ, SOMOS PÓ, SEREMOS PÓ 
 “… porque tu és pó e ao pó tornarás” (Gn 3.19). 

Pó é o que fomos, o que somos e o que seremos. 

Deus criou o homem do pó da terra e sentenciou-o a voltar 

ao pó. O homem não é o que é, mas o que foi e o que há de 

ser. Só Deus pode dizer: “Eu sou o que sou”. Porque o 

homem foi pó e voltará ao pó, então é pó. Deus fez o 

homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego da vida. 

O homem é pó levantado na vida e pó caído na morte. 

Quando o vento sopra, o pó se levanta. Quando o vento 

cessa, o pó cai. Cai em casa, no hospital, na rua. Pó 

levantado na vida. Pó caído na morte. Mas sempre pó. 

Não é difícil entender o pó que fomos, pois Deus 

fez o homem do pó da terra. Não é difícil entender o pó 

que seremos, pois basta visitar uma tumba e ler as letras 

grafadas na lápide fria: “Aqui jaz”. Para que não haja 

qualquer espaço de vaidade em nosso coração, a Escritura 

diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos 

pó. Vejamos esses três aspectos da realidade humana. 

Em primeiro lugar, o pó que fomos. O homem é 

terreno. Foi feito do pó da terra. Sua origem é daqui de 

baixo. Antes de recebermos o sopro divino éramos apenas 

pó inerte e sem forma. Sem o sopro de Deus, somos pó 

caído. Quando sopra o vento, então somos pó levantado. 

Mas, quando o sopro divino se vai, voltamos a ser pó 

caído. Pó levantado na vida; pó caído na morte. Quando a 

morte acontece? A morte acontece quando a alma se 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES!!!! 

Estamos felizes porque Deus concede mais um 

ano de vida aos nossos irmãos: 

 

 Carlos Braga – 20/01 

 Luzia Ribeiro Rodrigues – 22/01 

 Estéfany Pereira Lopes – 22/01 

 Jhosyane Sigesmundo Sueti – 23/01 

 “Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 

alcancemos coração sábio”. (Sl 90.12) 
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caído. Pó levantado na vida; pó caído na morte. Quando a 

morte acontece? A morte acontece quando a alma se 

separa do corpo. Então, o corpo que que foi feito do pó, 

volta ao pó. 

Em segundo lugar, o pó que somos. Se o homem 

veio do pó e voltará ao pó, então é pó. Nosso breve 

percurso entre o berço e a sepultura é um traço entre pó e 

pó. Porque o homem não é o que é, mas o que foi e o que 

há de ser; porque o homem veio do pó e voltará ao pó, 

então é pó. Pó no começo da vida, pó durante a vida e pó 

no final da vida. Pó levantado na vida; pó caído na morte. 

Para que não haja qualquer altivez no coração do homem, 

Deus o sentencia: “Tu és pó”. Mas como entender o pó 

que somos? Como compreender o pó que anda, que corre, 

que chora, que ri? Esse é o pó levantado na vida. Feito do 

pó, recebemos vida, o sopro divino. Então nascemos, 

crescemos, amadurecemos e morremos. Nesse breve ou 

longo percurso, sempre pó. Por que, então, tantas 

diferenças entre os homens? Por que tantos preconceitos e 

tantas vaidades? Viemos todos do pó. Voltaremos todos 

ao pó. Somos todos pó. O pó não tem vida em si mesmo. 

Ele não pode dar vida a si mesmo. Porque somos pó, 

somos totalmente dependentes de Deus. Se ele cortar 

nosso oxigênio, caímos e viramos pó. Oh, mas Deus 

soprou nas narinas do homem o fôlego da vida e ele 

passou a ser alma vivente. Então foi concebido, gestado, 

nascido, crescido. Então viveu, cresceu, trabalhou e fez 

notório o seu nome. Oh, o pó levantado na vida, foi criado 

à imagem e semelhança de Deus, o criador. Por isso, pode 

relacionar-se com ele, conhecê-lo, amá-lo e glorificá-lo. 

Quando o corpo feito do pó voltar ao pó, então, a alma 

voltará para Deus. 

 

ESCALA DO CULTO INFANTIL!!! 

Atenção professoras 

 

 HOJE PRÓXIMO 

DOMINGO 

Maternal (2 a 7) Monique Monique 

Infantil (8 a11) Recesso Recesso 

 

ESCALA DA JUNTA DIACONAL!!! 

 

HOJE QUARTA-FEIRA PRÓXIMO 

DOMINGO 

Ednilson 
Jobinho 

Carlos Braga 

Jobinho Eduardo 

 

Em terceiro lugar, o que pó que seremos. A 

sentença divina ao pecador foi: “Tu és pó e ao pó 

tornarás”. Porque o salário do pecado é a morte, a morte 

passou por todos os homens, porque todos pecaram. O pó 

levantado na vida, torna-se pó caído na morte. Na 

sepultura, todos viram pó, sem os adereços da vaidade. O 

pó caído, entretanto, não é nossa realidade final. A 

sepultura não é nosso último endereço. Quando Jesus 

voltar em seu poder e glória, nosso corpo mortal, 

corruptível, fraco e cheio de desonra, ressuscitará 

incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, 

semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

BOAS FÉRIAS!!! 

É natural que, nesta época do ano, muitos membros 

viajem com intuito de aproveitar as merecidas férias. 

Rogamos a Deus que abençoe estes irmãos! Não deixem, 

porém, de cultuar ao SENHOR. Aproveite a oportunidade 

para conhecer Igrejas Presbiterianas onde estiverem. Para 

localizar uma IPB mais próxima de você, basta acessar o 

site www.ipb.org.br. 

 

FÉRIAS DA SECRETÁRIA 

A secretária da igreja está de férias até 31/01/2020. 

Neste período a secretaria não funcionará, 

retornaremos nossas atividades no dia 03/02/2020. O 

Pastor Thiago estará atendendo normalmente, basta 

agendar diretamente com ele. 

 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

No próximo domingo, 26/01/2020, no horário da Escola 

Dominical, acontecerá a Assembleia Ordinária da Igreja 

para leitura de relatórios.  

SERMÕES NAS MIDIAS SOCIAIS 

As mensagens que o Pastor Thiago prega nos 

domingos estão também disponíveis em aúdio no 

Spotify, Deezer e no Appler Podcast, em vídeo no 

You Tube em nossa página na internet. Se inscreva 

para ouvi-las e assistir onde você quiser.  

 
ESTUDO BÍBLICO 

“O Evangelho do Rei” 

Venha estudar conosco, todas as quartas-feiras às 

19h30, o evangelho de Mateus! 

 

http://www.ipb.org.br/

