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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1816–  13  de Março  de 2016 

  Existimos para: ADORAR a Deus, 

 REUNIR as pessoas que acolhemos, 

 APRENDER a sermos semelhantes a Cristo, 

 REPARTIR os dons recebidos do Senhor, 

 ANUNCIAR o seu Evangelho e 

 SERVIR ao próximo. 

   

RESUMIR O SENTIDO DA VIDA ? 

 

“Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro”. Fp 1.21 

 

            A Segunda Guerra Mundial foi terrível, e como em todas as outras 

guerras, foi marcada por muito desespero e morte. Mas, muitas coisas bo-

as despontaram em meio ao caos. Pessoas desconhecidas, anonimamen-

te tiveram atitudes corajosas que salvaram vidas e trouxeram esperança 

em meio à dor. Viktor Frankl foi uma destas pessoas. Médico judeu, preso 

num campo de concentração, descobriu que as pessoas podiam perder 

tudo e todos e ainda sobreviver. 

         Só não poderiam perder a esperança, pois sem ela, a morte as es-

perava. As pessoas não podem viver sem que sua vida tenha um sentido. 

Qualquer que seja, ele dá força e motivação para continuar. 

         Mas aqui, Paulo, o apóstolo dos gentios, fala de um sentido muito 

maior, alicerçado na fé em Cristo. Conhecer Jesus como seu salvador e 

experimentar comunhão diária com ele através da oração e da meditação 

e aplicação da Palavra de Deus nos traz alegria, vida com sentido, cora-

gem e forças para enfrentar todos os acidentes de nosso caminhar. 

        Paulo, ao ter o Senhor Jesus como o seu maior amigo, ao tê-lo como 

o melhor bem de sua vida, sabia muito bem que viver com ele era muito 

bom e produtivo, mas morrer com ele seria viver eternamente, e por isso, 

não haveria perdas. Você também tem esta certeza? 

 

 

Referência para leitura: Filipenses 1.21-21 

 

Fonte: http://www.lpc.org.br/cada-dia/ 



naQue, nesta data, a presença do “menino” renasça  A V I S O S 

QUERIDO (A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo (a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo (a) novamente aqui, 

para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o (a) abençoe. 

   VARÕES EM ORAÇÃO 

 Você, homem, está convidado a participar 

da reunião de Oração dos Varões. As reuniões 

são realizadas, quinzenalmente, sempre às ter-

ças-feiras - 19h30min. Este ano com proposta 

voltada ao estudo da doutrina bíblica. Nosso ob-

jetivo é a formação espiritual do homem chama-

do para adorar a Deus, liderar sua casa e teste-

munhar o Cristo vivo. 

 E, nossa próxima reunião será 15/03  na 

casa do irmão Cleber Freitas, Participe, sua pre-

sença nos honrará a todos. 

 

PEQUENOS GRUPOS 

 As reuniões dos Pequenos Grupos já  es-

tão acontecendo neste em  2016 ! Dia : quintas-

feiras: Horário : 19:30 h. Venha participar de en-

contros onde há comunhão , edificação e evange-

lização . 

▪ Centro: (Presb. Nilman)  

 

▪ Jd Alto Das Araras :** (Presb. Sidnei)   

( Família  Sidnei e Rozilda ) 

 

▪ Jd. Cândida:  (Presb. Fernando Salles)  - R 

 (Família Fernando Salles e Maria Ap) 

 

▪ Jd. Das Flores: (João Eduardo)  

     (Família Ronil e Ana Maria Torres )   

 

** Apenas neste grupo, às 20h. 

 

CESTO DO AMOR 

A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam  

os alimentos do Cesto do Amor  até o 2º domin-

go de cada mês. E se você, deseja ajudar, o  ser 

viço de Assistência social da IPA de forma mais 

intensiva, fale com algum diácono. 

 

ORAÇÃO MATINAL 

Às terças-feiras, às 7h da manhã, acontece 

uma reunião de oração pela manhã na igreja.  

O Pb. Sidnei nos dirige em um momento de inter-

cessão, louvor, adoração... enfim, de  devoção a   

Deus. Quer começar bem o seu dia ? Venha orar 

ao  Senhor antes de sair para o trabalho. Então, 

está convidado (a) a participar  junto conosco da 

oração matinal.  

 

    CLASSE ESPECIAL 

Haverá em breve uma Classe Especial fun-

cionando todas as quartas-feiras 19h30 min no 

Templo da IPA. Seu propósito será a formação 

de líderes. As matérias iniciais serão Hermenêu-

tica, Homilética e Liturgia. Os interessados de-

verão fazer sua inscrição na secretaria da igreja. 

Esperamos, com a Graça de Deus, interpretar, 

expor e viver , fielmente , a palavra de Deus . No 

amor de Cristo , Pr Wipson . 

 
ENCONTRO DE CASAIS 

    Nosso próximo  Encontro de Casais , será 
no dia 02 de abril. Excepcionalmente , não 

ocorrerá no último sábado deste mês , como é 
habitual , por conta das comemorações de Pás-
coa, ensaios do Coral , ausências de algumas 
famílias por viagens , etc. Anote essa data em 
sua agenda, para que possamos estar juntos 

novamente , para momentos muito agradáveis e 

edificantes. Local : Templo da IPAraras , Horá-
rio : 19:30h . 

 
 

S.A.F  Trabalho Especial 

     Dia 15, ( terça– feira ) , a S.A.F  em comemo-



A V I S O S 

ração ao Dia da Mulher oferecerá um almoço a 
um grupo de garis da nossa cidade . Pedimos 

orações por esse trabalho . 
 
 

DOMINGO DE PÁSCOA 

A escola dominical do dia 27/03 às 9h terá aula 
em conjunto com a companhia de arte peniel. 
Tema: O VERDADEIRO SENTIDO DA PÁS-

COA. 
 
 

CANTATA DE PÁSCOA 

     Assim como Deus libertou os hebreus da es-
cravidão do Egito , Ele também quer nos libertar 
da escravidão do pecado. Por isso enviou seu 
Filho Jesus. Liberdade essa conquistada com 

sangue. Porque Cristo , nossa Páscoa, foi sacri-
ficado por nós. No próximo dia 27/03 às 19: 

00hs, o Coral Mensageiros de Cristo, juntamen-
te, com o Grupo de Pantomina da nossa igreja 
estarão apresentando um musical de Páscoa 

denominado DEUS O MUNDO AMOU. Portanto, 
ore e convide pessoas para estarem aqui e ou-

virem do amor sacrificial de Cristo por nós.  
 

POR ESTA CAUSA,  
PONHO-ME  

DE JOELHOS  
 

I- Igreja 

Rev. Wipson e família (Ministério), Rev. Ádler e 
família (Missão AMEM), Rev. Fabiano e família, 
Rev. Álvaro e família, Conselho da Igreja, Junta 
Diaconal, Sociedades internas, Ministérios, Cul-
to dos adolescentes e Jovens, Missionários, 
Programa Restaurando Vidas, Crescimento da 
Igreja, Avivamento Espiritual, Santidade de Vida, 
Pequenos Grupos, Pantomima, Varões. 
 
II- Saúde 
Sílvia Cardin, Antônio Marcos, Geraldo, Ian, Ro-
se, Sueli e família, Cida, Rosa Mª Braga, Armin-
da Coelho, Bruno Ferreira, Maria Helena Mathi-

as, Edson Araújo, Marta Lilia Gregóris, Almerin-
da Ribeiro Cruz, Carlão (amigo Zequinha ) . 
 
III- Politica 

Pelo fim da crise política e econômica do Brasil; 
por cidadãos brasileiros mais politizados e ho-
nestos; mais políticos tementes a Deus; políti-
cas públicas mais justas com menor carga tribu-
tária. "Como é feliz a nação que tem o Senhor 

como Deus, o povo que ele escolheu para lhe 
pertencer!" (Salmos 33:12)  
 
 
IV- Outros 
João, Pedro Antunes (conversão), Guilherme da 
Silva, Hélder Pereira, Paulo César, Eduardo Pa-
dilha, Anderson (vícios e conversão), Flaviana 
(conversão e cura espiritual), Norberto e família, 
Jaqueline (cunhada da Cleusa), João Batista 
Cardoso, Srº. Edgard (restauração), Guilherme 
Braga (drogas), Paulo Coelho, Paulo Neto 
(conversão), Felipe, Fernanda e Genésio 
(emprego), Bruno Ferraz (emprego), Leticia 
(emprego) 
 

ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA 

 
18 - Carlos Mateus Carvalho Cálcia 
 
 
19 - Arminda Correia coelho 
 
 
 
_____________ESPAÇO LIVRE____________ 

 
VENDE-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, di-
versos modelos. Fale com Janaína 
 
 
       Vende– se Motosserra Elétrica R$ 280,00 - 
Procurar Diácono André . 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 06/03/2016 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

71 28 43 23 60 61 66 60,5% 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Ezequiel 

André 
Cleber 

20/03 

André 
Cleber 

Zequinha 
 

RECEPÇÃO 

HOJE Fernando e Eliana 

20/03 José Claudio e Dalva 

CULTO INFANTIL 

HOJE 
Malu 

Lidiane 
Raquel 

20/03 

Eliane 
Leticia 

Ezequiel 
 

LITURGIA 

HOJE Presb.Sidnei 

20/03 Presb. Plínio 

27/03 Presb. Fernando 

03/04 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Frank 

20/03 Daniel 

Programa Restaurando Vidas 

Toda sexta-feira, às 19h15min, e segunda-feira 

10h30min (reprise) na Rede Opinião de TV 

(canal 51) ou pelo site: ipararas.org.br/

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 

Título: _______________________________________________ 

Texto Bíblico: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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