
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 

 Júlio Pedras (tio da Jhosi) – Saúde  

 Estéfanny (filha do Júnior Lopes) – Saúde 

 Eva Mendes (mãe do Júnior Lopes) – Saúde 

 Job (pai do Jobinho) – Saúde 

 Dirce (irmã da Wanair) - 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 

 

A LEI MORAL 

As leis morais de Deus são aquelas leis que são 

baseadas na natureza de Deus. O próprio Deus é o 

padrão absoluto de justiça. Visto que as leis morais 

refletem sua natureza e caráter, elas são “imutáveis e 

irrevogáveis, mesmo pelo próprio Deus”. Visto que a 

natureza moral de Deus não muda e não pode mudar 

(Êx 3:14; Is 41:4; Hb 1:11, 12), as leis que são baseadas 

nessa natureza são absolutas. Elas são perfeitas, 

universalmente obrigatórias e eternas. Qualquer ideia 

que a lei moral de Deus é arbitrária ou baseada em algo 

fora de si mesmo é antibíblica. Sabemos que a lei moral 

de Deus é baseada em seu caráter moral, pois os 

atributos de Deus são aplicados a essa lei. A Bíblia diz 

que Deus é perfeito (Dt 32:4; Mt 5:48). Ela declara que 

“a lei do SENHOR é perfeita” (Sl 19:7). Jesus disse que 

“ninguém há bom senão um, que é Deus” (Mc 10:18). 

Paulo disse, “sabemos que a lei é boa” (Rm 7:12). As 

Escrituras ensinam que Deus “é santo” (Ap 7:12). Paulo 

declara em Romanos que “a lei é santa” (Rm 7:12). “A 

lei é espiritual” (Rm 7:14), e como tal é procedente do 

Espírito de Deus (Jo 4:24), e traz as marcas de seu 

caráter. Porque o Senhor é justo (Sl 116:5, 129:5; 

145:17; Ed 9:15; Jr 12:1; Lm 1:18; Dn 9:7, 14), ele 

instrui os pecadores no caminho e ama as obras justas 

(Sl 11:7; 25:8). Outros atributos de Deus que são 

aplicados à lei são justiça (Sl 25:8-10; Pv 28:4-5; Zc 

7:9-12), verdade (Sl 25:10; 119:142, 151; Ap 15:3), 

fidelidade (Sl 93:5; 111:7; 119:86) e pureza (Sl 

119:140)”. Visto que a lei moral de Deus é baseada em  

 

 

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES!!!! 

Estamos felizes porque Deus concede mais um 

ano de vida aos nossos irmãos: 

 

 Miriângela C. Tomaz de Aquino – 01/03 

 Juliana Timm Negrelli – 02/03  

 Marcela Probst Martinelli – 03/03 

 Delsi Alves Sathler – 04/03  

 Diego Ernani da Silva Antônio – 04/03  

 Valdirene Faustina de Oliveira de Luna – 05/03  

 Monique Jordão O. R. Dias – 07/03  

 Renato Carlos Ferreira – 07/03  

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

alcancemos coração sábio”. (Sl 90.12) 
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seus atributos imutáveis perfeitos, qualquer ideia de 

que ela era para Israel, somente, ou para uma 

dispensação anterior, é antibíblica. 

A lei moral de Deus é resumida nos Dez 

Mandamentos (o Decálogo). O número dez na 

Escritura indica plenitude ou completude. Assim, os 

Dez Mandamentos representam o padrão ético inteiro 

dado à humanidade por toda a Bíblia. A antiga prática 

Presbiteriana e Puritana de categorizar as várias 

estipulações éticas e as leis sob diferentes 

mandamentos como expressões de cada mandamento é 

de fato bíblica. Em Êxodo 32:15, somos informados 

que as tábuas de pedra foram escritas nos dois lados. 

Embora Deus não tenha dado uma revelação completa 

ao homem, ao dar os dez mandamentos e escrever nos 

dois lados das tábuas, ele deixou muito claro ao seu 

povo que nada era para ser adicionado pelo homem à 

sua lei moral. Como um sumário representando o todo, 

os Dez Mandamentos são perfeitos e completos. 

Não sabemos porque os Dez Mandamentos 

foram escritos sobre duas tábuas de pedra. Os antigos 

comentaristas criam que a primeira tábua apresentava o 

dever do homem para com Deus, enquanto a segunda 

prescrevia o dever do homem para com outros homens. 

Porque descobertas recentes com respeito aos antigos 

pactos-leis médio-orientais têm revelado que duas 

cópias da lei-códigos eram feitas, uma para o rei e 

outra para o povo, alguns comentaristas modernos 

creem que cada tábua continha uma cópia completa dos 

Dez Mandamentos. Êxodo 32:16 registra que as tábuas 

e a escrita sobre as mesmas foram obra de Deus. A 

Bíblia diz que elas foram escritas pelo dedo de Deus (Êx 

31:18). Deus enfatizou o fato que ele é o fundamento e o 

autor da lei moral. O fato que Deus escreveu a lei com seu 

próprio dedo na pedra ensina que a lei é perpétua e 

pretende instilar em nós quão seriamente Deus toma sua 

lei. “Isso era provavelmente uma indicação simbólica que 

a lei nunca poderia ser exterminada, que a lei moral é 

eternamente válida.” 

Brian Schwertley 

 

 

ESCALA DO CULTO INFANTIL!!! 

Atenção professoras 
 

 HOJE PRÓXIMO 

DOMINGO 

Berçário (0-1) Andresa Maria Carolina 

Maternal (2 a 7) Monique Grazi 

Infantil (8 a11) Amanda Alaide 

 

 

ESCALA DA JUNTA DIACONAL!!! 

 

HOJE QUARTA-FEIRA PRÓXIMO 

DOMINGO 

Diego 
Diego  

Bebeto 

Ednilson Gadton 

 

OS DEZ MANDAMENTOS – A LEI DA 

PERFEITA LIBERDADE 

Hoje à noite (01/03), às 19h, iniciaremos uma Série de 

mensagens baseada nos 10 Mandamentos. Tenho 

certeza que Deus irá falar profundamente aos nossos 

corações. Ore por está série, participe, convide 

pessoas. O Ensinamento da Lei do SENHOR é 

transformador para as nossas vidas. Durante esta série 

de mensagens as crianças também estarão aprendendo 

sobre os 10 Mandamentos. Não deixe de trazer seus 

filhos. 

 

 

 

VENHA ESTAR CONOSCO TODOS OS 

DOMINGOS ÀS 9H! 

No próximo domingo (08/03), iniciaremos os novos 

módulos. Neste ano, estudaremos os seguintes temas: 

 Apocalipse: O Tranquilizante de Deus 

Professores: Pastor Thiago e Fabiano( 1Aula no mês).  

 Quem consegue ouvir isso? Os discursos de Jesus 

em João. 

Professores: Rev. Feitosa; Ismael; Samuel e Fabiano.  

 Jesus e Israel: O Lugar de Israel no Ensino de 

Jesus.  

Professores: Cícero; Euclides; Farlei e Camila. 

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. 

 

BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

 

 PERGUNTA 42. Em que se resumem os dez 

mandamentos? 

R. Os dez mandamentos se resumem em amar ao 

Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a 

nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso 

entendimento; e ao nosso próximo como a nós 

mesmos.  

Ref. Mt 22.37-40 

 

 PERGUNTA 43. Qual é o prefácio dos dez 

mandamentos? 

R. O prefácio dos dez mandamentos é: “Eu sou o 

Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa 

da servidão”. 

Ref. Ex 20.2 

 

 PERGUNTA 44. Que nos ensina o prefácio dos 

dez mandamentos? 

R. O prefácio dos dez mandamentos ensina-nos que 

nós temos obrigação de guardar todos os mandamentos 

de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus e Redentor. 

Ref. Dt 11.1; 1Pe 1.15-19. 

 


