
P 

 

 

 

  

Rute 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

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 

 Donária – recuperação 

 Diego Salvino – vida acadêmica 

 

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 

 

O ESPÍRITO SANTO, O OUTRO CONSOLADOR 
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja 

para sempre convosco” (Jo 14.16). 

Só há um Deus vivo e verdadeiro, que subsiste 

em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

O Espírito Santo agiu nos séculos pretéritos, mas ainda 

não havia sido dado para estar para sempre com a igreja. 

Jesus, então, comunica a seus discípulos que ele voltaria 

para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo 

estaria com os discípulos e nos discípulos para sempre. O 

próprio Jesus voltaria para os seus discípulos, para habitar 

neles, por meio do Espírito. Ele prometeu não deixá-los 

órfãos. Jesus disse que o Espírito Santo é o outro 

Consolador. Outro da mesma natureza e da mesma 

essência. Dessa verdade magna aprendemos algumas 

lições. 

Em primeiro lugar, o Espírito Santo é enviado à 

igreja pelo Deus Pai, a pedido do Deus Filho. Na 

plenitude dos tempos, o Pai enviou o Filho. Este, sendo o 

Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador e 

mantenedor da vida, fez-se carne. Vestiu pele humana. 

Andou entre nós como um de nós, exceto no pecado. Veio 

para cumprir o propósito eterno da nossa redenção. Veio 

para dar sua vida pelas suas ovelhas. Veio para oferecer-se 

como resgate, para salvar um povo exclusivamente seu, 

zeloso e de boas obras. Ao morrer e ressuscitar, Jesus 

voltou para o céu e então, rogou ao Pai para derramar 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES!!!! 

Estamos felizes porque Deus concede mais um 

ano de vida aos nossos irmãos: 

 

 Otávio Muniz Babilon – 01/02  

 Amanda Teles dos Santos – 05/02 

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

alcancemos coração sábio”. (Sl 90.12) 
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zeloso e de boas obras. Ao morrer e ressuscitar, Jesus 

voltou para o céu e então, rogou ao Pai para derramar 

sobre a igreja o Espírito Santo. No Pentecostes, em 

cumprimento à promessa do Pai e do pedido do Filho, o 

Espírito Santo veio visivelmente, audivelmente, 

poderosamente, e veio para ficar. 

Em segundo lugar, o Espírito Santo é da mesma 

essência e substância do Filho. O Espírito Santo é o outro 

Consolador da mesma natureza do Filho. Ele é Deus 

coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e com o 

Filho. Ele tem os mesmos atributos e realiza as mesmas 

obras. Ele veio não apenas para estar conosco, ao nosso 

lado, mas veio para estar em nós. Ele veio para fazer 

morada em nós e transformar-nos em santuário de sua 

habitação. Ele veio para nos convencer de pecado. Veio 

para guiar-nos a toda a verdade. Veio para revelar-nos 

Jesus. Veio para nos regenerar, selar, santificar e nos dar 

dons espirituais. Veio para nos iluminar e nos revestir de 

poder. Ele veio para transformar-nos de glória em glória à 

imagem de Jesus. Ele veio não apenas para equipar-nos 

para a glória, mas sobretudo, para transformar-nos à 

semelhança do Rei da glória. 

Em terceiro lugar, o Espírito Santo veio para 

ficar para sempre com a igreja. Na antiga dispensação, o 

Espírito Santo vinha sobre indivíduos, capacitando-os 

para cumprir uma missão especial e depois se retirava. 

Porém, depois que Cristo consumou sua obra, rogou ao 

Pai e então, o Espírito Santo foi enviado para vir e não 

mais voltar. Veio para ficar para sempre. Assim como o 

Calvário é único e irrepetível, de igual modo, o 

Pentecostes é único e irrepetível. O Espírito Santo foi 

dado para ficar para sempre com a igreja. Ninguém pode 

ser Cristo sem ter o Espírito Santo. Ninguém pode ser 

Departamento Infantil 
 

 HOJE PRÓXIMO 

DOMINGO 

Maternal (2 a 7) Grazi Grazi 

Infantil (8 a11) Amanda Alaíde 

 

ESCALA DA JUNTA DIACONAL!!! 

 

HOJE QUARTA-FEIRA PRÓXIMO 

DOMINGO 

Jobinho 
Gadton 

Carlos Braga 

Diego Gadton 

 

ser Cristo sem ter o Espírito Santo. Ninguém pode ser 

salvo, sem ser batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. 

Ninguém pode ter garantia de vida eterna sem ser selado 

pelo Espírito Santo. Ninguém pode ser capacitado para 

fazer a obra de Deus, sem receber os dons do Espírito. 

Ninguém está preparado para cumprir a grande comissão 

dada por Cristo sem o revestimento do poder do Espírito 

Santo. Que possamos andar no Espírito, viver no 

Espírito, obedecer o Espírito e ouvir a voz do Espírito. 

Que possamos produzir o fruto do Espírito e sermos 

cheios do Espírito Santo. 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

SECRETÁRIA 

Nesta segunda-feira (03/02/2020), a secretaria da Igreja 

voltará a funcionar normalmente!  

ACONTECEU 

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

Dominical, aconteceu 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 

05/02 Pb. Euclides 

12/02 Pb. Samuel 

19/02 Pb. Farlei 

26/02 Rev. Thiago 

 

SANTA CEIA 

Neste domingo (02/02/2020), teremos a Santa Ceia. O 

Rev. Feitosa estará ministrando a Palavra e celebrando 

também o sacramento. Venha participar conosco! 


