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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 

 Júlio Pedras (tio da Jhosi) – Saúde  

 Estéfanny (filha do Júnior Lopes) – Saúde 

 Eva Mendes (mãe do Júnior Lopes) – Saúde 

 Job (pai do Jobinho) - 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 

 

  CARNAVAL, A FESTA QUE TERMINA EM 

CINZAS 

 

O carnaval brasileiro é a maior festa popular 

do mundo. Atrai turistas de todos os continentes e 

chama a atenção da imprensa internacional. Escolas 

de samba, com seus enredos e carros alegóricos 

passam garbosamente pelas passarelas, vendendo 

alegria e trombeteando uma felicidade contagiante. 

São quatro dias de intenso fervor carnal. Multidões se 

acotovelam atrás de um carro alegórico, dançando e 

pulando freneticamente, movidas pelo álcool ou 

embaladas nas asas da sedução. Uns engrossam essas 

fileiras quase nus; outros escondem-se atrás de 

máscaras. As máscaras revelam os enrustidos e 

desvelam os anelos dos corações mais afoitos no 

pecado. 

O carnaval é uma festa cara, onde não faltam 

as disputas acirradas entre as escolas e os arranjos 

subterrâneos para atender interesses inconfessos. 

Nessa festa, os excessos são a regra e a sobriedade, a 

exceção. Há muita bebedeira e muito consumo de 

drogas ilícitas. Há muita promiscuidade e muitos 

casamentos desfeitos. Há muitos que saem dessa 

alucinação com a consciência carregada de culpa e o 

corpo marcado por doenças que lhe encurtarão os 

dias.  

O carnaval termina na quarta de cinzas. As 

cinzas são um sinal de arrependimento. Mas, nesse 

caso 

 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES!!!! 

Estamos felizes porque Deus concede mais um 

ano de vida aos nossos irmãos: 

 

 Marco Antônio da Costa – 26/02 

 Elizangela A. Baudson Ronquete – 28/02 

 Samuel Rosa Pereira – 28/02 

 

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

alcancemos coração sábio”. (Sl 90.12) 
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caso, as cinzas não sinalizam qualquer penitência ou 

quebrantamento. É apenas um ritual vazio, sem 

qualquer conteúdo moral e espiritual. Aliás, as 

cinzas são apropriadas para o desfecho do carnaval. 

Pois essa festa mundana termina, quase sempre, 

timbrada pela dor e marcada pela culpa. As alegrias 

do carnaval são postiças e não verdadeiras. A alegria 

patrocinada pelo carnaval dura apenas enquanto as 

pessoas estão dopadas pelo prazer carnal. Quando as 

luzes dessa festa se apagam, deixa seu celebrante na 

mais densa escuridão. Quando as músicas cessam, 

fica apenas o gemido da angústia. Quando os 

enfeixes viram lixo, de lixo se cobre a alma, porque 

a alegria do mundo é um arremedo de alegria. 

Assim é o pecado! O pecado é um embuste, 

uma farsa, um ledo engano. Parece belo aos olhos e 

desejável ao coração. Porém, sua aparência é falsa e 

seu sabor amargo. O pecado é maligníssimo. É pior 

do que o sofrimento e mais horrendo do que a 

própria morte. Os males todos desta vida não 

poderiam nos afastar de Deus, mas o pecado faz 

separação entre o homem e Deus. O pecado é pior 

do que o inferno, porque o inferno só existe por 

causa dele. O pecado é filho da cobiça e genetriz da 

morte. O pecado é enganador. Promete mundos e 

fundos, mas não tem nada para oferecer, a não ser a 

culpa, a dor, a vergonha e a morte. O pecado 

promete alegria e promove tristeza. O pecado 

promete liberdade e escraviza. O pecado promete 

vida e mata.  

A verdadeira alegria não está no carnaval. A 

verdadeira alegria só Deus pode dar. A alegria de 

Deus é mais do que uma emoção. É mais do que um 

sentimento. A alegria de Deus é uma pessoa. É 

Jesus! Todo aquele que conhece a Jesus e tem nele o 

seu Salvador e Senhor, recebe essa alegria indizível 

e cheia de alegria. Essa alegria não dura apenas nos 

lugares 

 

ESCALA DO CULTO INFANTIL!!! 

Atenção professoras!! 
 

 HOJE PRÓXIMO DOMINGO 

Maternal (2 a 7) Aline Muniz Monique 

Infantil (8 a11) Monique Amanda 

 

ESCALA DA JUNTA DIACONAL!!! 

 

HOJE QUARTA-FEIRA PRÓXIMO 

DOMINGO 

Carlos Braga 
Gadton 

Gadton 

Jobinho Diego 

 

luzidios dias de festa. Está presente em todos os 

lugares, em todos os tempos, em todas as 

circunstâncias. Mesmo aqueles que sofrem os mais 

violentos ataques de fúria deste mundo, desfrutam 

dessa alegria. Mesmo aqueles que estão encerrados 

atrás de barras de ferro e presos por grossas 

correntes, cantam nas prisões. Mesmo aqueles que 

enfrentam os dramas da fome e dos mais perversos 

castigos físicos, encontram em Jesus, motivo para 

cantar. Mesmo aqueles que entram pelo corredor da 

morte e sofrem doloroso martírio, caminham para o 

patíbulo com um hino de louvor em seus lábios. Oh, 

essa alegria o mundo não conhece nem poder dar. 

Essa alegria o mundo não pode tirar. Essa alegria 

não brota da terra, emana do céu. Essa alegria não 

vem dos homens, procede de Deus. Essa alegria não 

é uma oferta dos prazeres desta vida, mas um dom 

do Espírito Santo. Essa alegria não é celebrada nas 

passarelas do carnaval, mas no coração de todos os 

remidos do Senhor! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

 

 
SÉRIE DE MENSAGENS 

No próximo domingo (01/03), às 19h, iniciaremos uma 

Série de mensagens baseada nos 10 Mandamentos. 

Participe, convide pessoas e ore a Deus para que Ele 

fale profundamente ao seu coração através da sua Lei. 

 

 

 

ESCALA!! 

Domingos 

 
 

 ESCOLA 

DOMINICAL 
CULTO 

23/02 Rev. Thiago Rev. Thiago 
 

 

Quartas-feiras 

 

 ESTUDO BÍBLICO 

26/02 Rev. Thiago 

 

VENHA ESTAR CONOSCO TODOS OS 

DOMINGOS ÀS 9H! 

No dia 08 de março, iniciaremos os novos módulos. 

Neste ano, estudaremos os seguintes temas: 

 Apocalipse: O Tranquilizante de Deus 

 Quem consegue ouvir isso? Os discípulos de 

Jesus em João. 

 Jesus e Israel: O Lugar de Israel no Ensino de 

Jesus.  

RESERVE A DATA 

Nos dias 04 e 05 de abril, comemoraremos os 17 anos 

de aniversário da nossa Igreja. Na ocasião, estará 

conosco o Rev. Dr. Christian Medeiros, pastor 

colaborador na IPB Betel, Coordenador do Núcleo de 

Ética e Cidadania da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e Professor no Seminário JMC em São 

Paulo. 


