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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 

 Donária – recuperação 

 Diego Salvino – vida acadêmica 

 Júlio Pedras (tio da Jhosi) – Saúde  

 Estéfanny (filha do Júnior Lopes) – Saúde  

 Eva Mendes (mãe do Júnior Lopes) - Saúde 

 

 

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 

 

OS PILARES DA NOSSA SALVAÇÃO 

“Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do 

Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus 

Cristo…” (1Pe 1.2). 

O apóstolo Pedro endereça sua primeira epístola aos 

forasteiros da dispersão que estavam enfrentando o fogo 

ardente do sofrimento. Inobstante às circunstâncias hostis, 

mostra àqueles crentes, exilados da eternidade, que 

podiam ter plena segurança de sua salvação, uma vez que a 

salvação descansa sobre três pilares inabaláveis: 

Em primeiro lugar, o pilar da eleição de Deus. Não fomos 

nós que escolhemos a Deus, foi ele quem nos escolheu. 

Não fomos nós que primeiro amamos a Deus, foi ele quem 

nos amou primeiro. A eleição divina é eterna, em Cristo, 

pela santificação do Espírito e fé na verdade, para sermos 

santos e irrepreensíveis. A eleição divina não é resultado 

da fé; a fé é consequência da eleição. Não fomos eleitos 

porque cremos; cremos porque fomos eleitos (At 13.48). A 

eleição divina não é consequência da santidade, mas a sua 

causa (Ef 1.4). A eleição divina não é fruto das boas obras, 

pelo contrário, fomos criados em Cristo para as boas obras 

(Ef 2.9,10). A eleição divina é irrevogável. Todos aqueles 

a quem ele escolheu na eternidade, ele chama eficazmente 

pelo evangelho. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o 

trouxer e todo aquele que vem a ele de maneira nenhuma o 

Senhor o lançará fora (Jo 6.37,44). 

Em segundo lugar, o pilar da redenção pelo sangue de 

Jesus Cristo. A eleição eterna do Pai, passa 

necessariamente pelo sacrifício substitutivo do Filho. Todo 

aquele a quem Deus escolhe, o Filho redime com seu 

sangue: 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES!!!! 

Estamos felizes porque Deus concede mais um 

ano de vida aos nossos irmãos: 

 Edileuza Tostes – 09/02 

 Sara da Luz Carline – 10/02 

 Davi Martins Filgueiras – 10/02 

 Rosimar Ramos – 11/02 

 Maria Vanderlei R. Ramos – 12/02 

 Cíntia Vieira de Souza – 13/02 

 

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

alcancemos coração sábio”. (Sl 90.12) 
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sangue:  “Aos que predestinou, a esses também chamou; e 

aos que chamou, a esses também justificou; e aos que 

justificou, a esses também glorificou” (Rm 8.30). Jesus 

Cristo foi enfático ao dizer que as suas ovelhas ouvem a 

sua voz e o seguem. A essas ele dá a vida eterna e 

ninguém pode arrebatá-las de suas mãos (Jo 10.27,28). 

Jesus Cristo, com o seu sangue, comprou para Deus todos 

aqueles a quem ele escolheu na eternidade. Ele morreu 

para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de 

toda tribo, língua, povo e nação (Ap 5.9). Ele não morreu 

apenas para possibilitar a salvação dos escolhidos de 

Deus, mas morreu efetivamente no lugar deles, para 

redimi-los. Sua morte foi vicária. Ele morreu pelos nossos 

pecados (1Co 15.3). Ele morreu em nosso lugar e sofreu o 

castigo que nos traz a paz (Is 53.5). Ele se fez pecado e 

maldição por nós. Sofreu o golpe da lei que deveríamos 

sofrer. Ao crermos em seu nome, somos justificados. Por 

isso, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão 

em Cristo Jesus (Rm 8.1). Quem crê tem a vida eterna; 

está quites com a lei de Deus e com a justiça divina. 

Em terceiro lugar, o pilar da santificação do 

Espírito. Todo aquele que o Pai escolhe na eternidade, é 

redimido pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho e também 

é santificado pelo Espírito Santo. Deus nos salva do 

pecado e não no pecado. A evidência de que um indivíduo 

é um eleito de Deus é se ele crê em Cristo e se está sendo 

santificado pelo Espírito (2Ts 2.13). Fomos eleitos em 

Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e 

irrepreensíveis (Ef 1.4). Sem santificação ninguém verá o 

Senhor (Hb 12.14). Nenhuma pessoa pode se considerar 

salva a menos que tenha confiado em Cristo e esteja 

sendo transformada de glória em glória na imagem de 

Cristo, pela obra do Espírito Santo. Longe da doutrina da 

eleição estimular uma vida descuidada com a santidade, é 

seu fundamento mais sólido. O mesmo Deus que 

predestinou os fins, também estabeleceu os meios. O 

mesmo Deus que nos escolheu para a salvação, por sua 

graça, antes dos tempos eternos (2Tm 1.9), determinou 

que fôssemos eleitos para uma vida de santidade e 

irrepreensibilidade (Ef 1.4). Que ninguém se arvore contra 

essa verdade solene! Que o nosso coração se renda em  

ESCALA DO CULTO INFANTIL!!! 

Atenção professoras!! 
 

 HOJE PRÓXIMO DOMINGO 

Maternal (2 a 7) Grazi Guta 

Infantil (8 a11) Alaíde Daise 

 

ESCALA DA JUNTA DIACONAL!!! 

 

HOJE QUARTA-FEIRA PRÓXIMO 

DOMINGO 

Gadton 
Bebeto 

Bebeto 

Ednilson Ariel 

 

gratidão e louvor Àquele que nos amou com amor eterno, 

nos resgatou com o sangue do seu Filho unigênito e nos 

santifica pela obra do seu Espírito. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

SAF PLENÁRIA 

Na próxima segunda-feira (10/02), às 19h, a SAF terá a 

sua Reunião Plenária.  A SAF convoca as sócias e 

convida todas as mulheres da nossa Igreja para participar!  

 

DIA DO HOMEM PRESBITERIANO 

“Bendito o homem que confia no SENHOR e cuja a 

esperança é o SENHOR.” Jeremias 17.7 

 

No segundo domingo de fevereiro comemoramos o Dia 

do Homem Presbiteriano. Que Deus possa continuar 

abençoando os homem da nossa Igreja! 

  

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 

09/02 Pb. Cícero Pb. Samuel 

16/02 Fabiano Pb. Cícero 

23/02 Rev. Thiago Rev. Thiago 
 

 

Quartas-feiras 

 

 ESTUDO BÍBLICO 

12/02 Pb. Samuel 

19/02 Pb. Farlei 

26/02 Rev. Thiago 

 

DIA DA MULHER PRESBITERIANA 

 “Enganosa é a graça, e vã, a formosura, mas a mulher 

que teme ao SENHOR, essa será louvada. 

Daí-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvrão as 

suas obras.” Provérbios 31.30-31 
 

Hoje comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana. Que 

Deus possa continuar abençoando as mulheres da nossa 

Igreja!! 

 

ACONTECEU 

No último sábado, 08/02, aconteceu em nossa Igreja o 11º 

Aniversário da Federação de SAFs Presbitério Noroeste 

Capixaba. Foi um tempo de louvor e adoração. Que Deus 

possa continuar abençoando a vida de cada um dos 

envolvidos nos trabalhos da Federação das SAFs. 

 

 


