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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 

 Diego Salvino – vida acadêmica 

 Maria (Mãe da Miriangela) – saúde 

 Moradores de Iconha 

 

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 

 

JANELAS ABERTAS PARA O MUNDO 

Nós vivemos o tempo mais empolgante da 

história da humanidade. Nenhuma geração assistiu o que 

testemunhamos. Somos a geração da comunicação virtual, 

da internet, das redes sociais, do telefone celular, do avião 

supersônico, das viagens interplanetárias, da 

nanotecnologia. Temos mobilidade e celeridade. Temos 

janelas abertas para o mundo. Enquanto o mundo, posto no 

maligno, faz circular com a velocidade da luz suas 

mensagens de destruição, podemos, na mesma velocidade 

espalhar as boas novas do evangelho. Em virtude dessa 

singular oportunidade, propomos quatro atitudes: 

Em primeiro lugar, precisamos usar essas 

ferramentas para proclamar ao mundo o evangelho da 

graça. Oh, que privilégio nós temos de pregar a tempo e a 

fora de tempo, aos ouvidos do mundo! As janelas são 

muitas, estão todas abertas e essas janelas desembocam em 

milhões de pessoas que estão ávidas ou necessitadas da 

única mensagem que pode lhes dar esperança. Não 

podemos reter essa mensagem apenas para nós. Não 

podemos reduzi-la apenas aos nossos templos. Não 

podemos calar nossa voz enquanto o mundo, a cada dia, 

despeja torrencialmente, mensagens que distorcem a 

verdade ou atacam-na frontalmente. As igrejas locais e 

cada um de seus membros precisam usar essas ferramentas 

não apenas para alavancar seus negócios de interesse 

particular, mas para espalhar as sementes da esperança.. 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES!!!! 

Estamos felizes porque Deus concede mais um 

ano de vida aos nossos irmãos: 

 

 Rafaela M. Vermeulen – 27/01 

 Lucas Vinícius Rodrigues – 28/01 

 Pedro Iglesias Abreu – 01/02 

 Daniel Borges de Luna – 01/02 

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

alcancemos coração sábio”. (Sl 90.12) 
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não apenas para alavancar seus negócios de interesse 

particular, mas para espalhar as sementes da esperança. 

Em segundo lugar, precisamos usar todas as 

tecnologias disponíveis e com excelência para que a 

mensagem do evangelho da graça chegue mais clara e 

mais rápida aos confins da terra. As igrejas locais 

precisam trabalhar com excelência na produção de 

conteúdo, na captação de som e imagem e, ao mesmo 

tempo, terem uma estrutura de qualidade para transmitir 

esse conteúdo com clareza e eficiência. Investir em som 

de qualidade e em captação e transmissão da mensagem 

são compromissos básicos de toda igreja que compreende 

o tempo em que vive. Reduzir a mensagem apenas a 

quatro paredes é uma falta de mordomia com o tempo, 

com os recursos e com as possibilidades que Deus coloca 

diante de nós. Precisamos avançar. Não podemos pregar 

apenas em nossa Jerusalém, se concomitantemente 

podemos chegar aos confins da terra com a poderosa 

mensagem do evangelho. 

Em terceiro lugar, precisamos estimular os 

crentes a usarem as redes sociais com um propósito santo 

e não misturando o precioso com o vil. Além da igreja 

local envidar todos os seus esforços para ter um canal de 

Youtube eficiente, e usar todas as outras ferramentas para 

dar celeridade à mensagem, devemos ao mesmo tempo, 

estimular os crentes a consagrarem suas redes sociais para 

um uso santo, separando o precioso do vil, a fim de que 

mais pessoas sejam alcançadas e impactadas com o poder 

do evangelho. Não devemos contribuir com a divulgação 

de mensagens falsas nem de mensagens que não edificam 

as pessoas. Precisamos nos unir para ganharmos esta  

 

Departamento Infantil 
 

 HOJE PRÓXIMO 

DOMINGO 

Maternal (2 a 7) Monique Grazi 

Infantil (8 a11) Recesso Recesso 

 

ESCALA DA JUNTA DIACONAL!!! 

 

HOJE QUARTA-FEIRA PRÓXIMO 

DOMINGO 

Carlos Braga 
Diego 

Jobinho 

Eduardo Diego 

 

geração, nesta geração. Juntos somos mais fortes. Juntos 

podemos ir mais longe. Juntos cumpriremos com mais 

rapidez a grande comissão. 

Em quarto lugar, precisamos nos acautelar para 

que as tecnologias disponíveis não nos desencorajem à 

imperativa necessidade de nos congregarmos na igreja 

local. Cresce espantosamente o número de desigrejados 

em nosso tempo. Muitos crentes, por decepção ou por 

descuido espiritual, pararam de congregar, fazendo uma 

transição da igreja real para uma igreja virtual. 

Bebericam em todas as fontes, escutam vários pastores e 

sentem-se desobrigados de frequentarem uma igreja. É 

mister alertar que uma brasa longe do braseiro apaga. 

Uma ovelha longe do rebanho é presa fácil dos 

predadores. Fazer parte de uma igreja comprometida com 

as Escrituras não é uma opção, mas um imperativo divino 

(Hb 10.25). Somos membros de um corpo. Pertencemos a 

uma família. Recebemos dons espirituais para serem 

exercitados para a edificação da igreja. Não somos 

autossuficientes. Precisamos uns dos doutros. 

Com essas considerações feitas, é tempo de agir! 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

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.  

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

Neste domingo, 26/01/2020, no horário da Escola 

Dominical, acontecerá a Assembleia Ordinária da Igreja 

para leitura de relatórios. 

PASTORAL 

No período de 27 de janeiro a 20 de fevereiro, o Pastor 

Thiago estará de férias. Durante este período, a Igreja 

estará sobre a responsabilidade do vice-presidente do 

Conselho, Pb. Samuel. Em sua ausência, assume os 

irmãos: Pb. Cícero (secretário do Conselho), Pb. Farlei 

(tesoureiro); Pb Euclides respectivamente. 

 

ESCALA!! 

Domingos 
 

 ESCOLA 

DOMINICAL 
CULTO 

02/02 Pb.Euclides Rev. Feitosa 

09/02 Pb. Cícero Pb. Samuel 

16/02 Fabiano Pb. Cícero 

23/02 Rev. Thiago Rev. Thiago 
 

Quartas-feiras 

 ESTUDO BÍBLICO 

29/01 Ismael 

05/02 Pb. Euclides 

12/02 Pb. Samuel 

19/02 Pb. Farlei 

26/02 Rev. Thiago 

 

PRESBÍTERO SAMUEL 

Neste domingo, 26/01/2020, o Presbítero Samuel estará 

pregando na 2ª IPB de Colatina. Que Deus abençoe 

ricamente a vida do nosso presbítero! 


