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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1817–  20   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. 

   

 

                                   COMO LUZEIROS NO MUNDO 

“... na qual resplandeceis como luzeiros no mundo”.  Fp. 2.15 

 

 Ao ver jornais de notícias na televisão, muitas vezes nos chocamos 

com as condições das pessoas que vivem nas ruas. Outro dia, um desses 

noticiosos mostrou que encontraram em uma caverna embaixo de um via-

duto, uma jovem mulher ao lado de seu bebê. Ela estava morta devido ao 

excesso de drogas. Alguém que viveu e morreu na escuridão. 

 

 Mas não são só estes que vivem na escuridão. Quantas pessoas 

bem sucedidas, com grande poder financeiro e destaque na sociedade, 

cometem suicídio por estarem vivendo em uma escuridão espiritual, em-

bora habitem em lindas casas e tenham tudo aquilo que pensaram que 

poderia lhes dar felicidade! Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos envia ao 

mundo, que vive na escuridão e sem esperança para brilharmos, refletindo 

a sua luz e levando vida onde reina a morte. Somos luz a brilhar na escuri-

dão, apontando para Jesus, a Luz do mundo.  

 

 “Sejam fortes! Vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensi-

bilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um 

trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele. Façam 

tudo pronta e alegremente... Deem às pessoas um vislumbre de uma vida 

boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro..”.

(Fp 2.14-16)  

 

Referência para leitura: 1 Pedro 2.1-10 

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. 

CANTATA DE PÁSCOA 

Assim como Deus libertou os hebreus da escra-

vidão do Egito, Ele nos libertar da escravidão do 

pecado. Para isso enviou seu Filho Jesus. Liber-

dade essa conquistada com sangue. Porque 

Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No 

próximo dia 27/03 às 19:00hs, o Coral Mensa-

geiros de Cristo, juntamente, com o Grupo de 

Pantomina da nossa igreja estarão apresentan-

do um musical de Páscoa denominado DEUS O 

MUNDO AMOU. Portanto, ore e convide pesso-

as para estarem aqui e ouvirem do amor sacrifi-

cial de Cristo por nós. 

 

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 PÁSCOA 

 

IPA  EM  ORAÇÃO 

“E esta é  a confiança que temos nele, que , se 

pedirmos alguma coisa , ele nos ouve. E, se sa-

bemos que nos ouve em tudo o que pedimos, 

sabemos que alcançamos as petições que lhe 

fizemos ‘’. (João 5:14,15). 

Convocamos aos membros da IPA para uma 

mobilização de oração. Orem, diariamente, 

buscando a graça de Deus sobre a igreja e so-

bre o estado brasileiro para que ambos sejam 

fiéis na missão legado pelo Criador. O esforço 

dá-se, em virtude, do contexto da nação brasilei-

ra e dos esforços evangelísticos da igreja, por  

ocasião da Páscoa. 

 

PEQUENOS GRUPOS 

           Os pequenos grupos no dia 24/03, tam-

bém, funcionarão como grupos de oração oran-

do em tornos dos seguintes motivos:  a. As pro-

gramações realizadas pela nossa igreja no do-

mingo dia 27/03, durante a EBD e Culto Domini-

cal, por conta, da Páscoa Cristã:_ Pela capacita-

ção do Espírito Santo sobre os irmãos 

 que participarão, efetivamente, na realização 

dos dois eventos de Páscoa (manhã e noite). _ 

Pelos irmãos para que haja cooperação entre os 

ministérios e unidade de propósito na igreja no 

anunciar o Evangelho da Graça. _Pelos visitan-

tes para que sintam-se acolhidos pelos irmãos 

e, agraciados pela exposição da Palavra de 

Deus nos mais diversos formatos. b. Em favor 

da nação brasileira: _ Pelo fim da crise política e 

econômica do Brasil; _  Por cidadãos brasileiros 

mais politizados e honestos;  Por mais políticos 

tementes a Deus; Por políticas públicas mais 

justas com menor carga tributária; - Pelo comba-

te a corrupção dos cidadãos, dos governantes e 

das instituições de poder. 

           ” Como é feliz a nação que tem o Senhor 

como Deus, o povo que ele escolheu para lhe 

pertencer !” (Salmos 33:12)  

Centro: (Presb. Nilman ) -  

(Templo) 

 

Jd Cândida: ( Presb. Fernando Sales) -  

  (Família Dirce ) 

 

Jd Das Flores: (João Eduardo)  -  

(Família Neuza Ap.)  

 
ENCONTRO DE CASAIS 

    Nosso próximo  Encontro de Casais , será 
no dia 02 de abril. Excepcionalmente, não ocor-
rerá no último sábado deste mês, como é habi-
tual, por conta das comemorações de Páscoa, 



A V I S O S 

ensaios do Coral, ausências de algumas famí-
lias por viagens, etc. Anote essa data em sua 

agenda, para que possamos estar juntos nova-
mente, para momentos muito agradáveis e edifi-

cantes. Local : Templo da IPAraras, Horário: 
19:30h . 

 

CLASSE ESPECIAL 
Haverá em breve uma Classe Especial funcio-
nando 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. Início no mês de Abril! 

 
 

FALA GALERINHA... 

Nosso encontro voltará dia 02/04, aguardem. 
 
 

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 

 
20 -  Rafael Dos Santos Raxkid 
 
24 -  Plínio Cardin 
 
24 -  Luis Fernando Recchia 
 
 
 
_____________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 13/03/2016 

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

71 27 44 14 53 50 58 61,9% 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

André 
Cleber 

Zequinha 
 

27/03 

Cleber 
Zequinha 
Fernando 

 

RECEPÇÂO 

HOJE José  Claudio e Dalva 

27/03 Plínio e Selma 

CULTO INFANTIL 

HOJE 
Eliane 
Leticia 

Ezequiel 

27/03 

 
Helena 
Andréa 

Ana Laura 

LITURGIA 

HOJE Presb.Plínio 

27/03 Presb. Fernando 

03/04 Presb. Elizeu 

10/04 Presb. Fernando 

PROJEÇÃO 

HOJE Daniel 

27/03 João 

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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__________________________________________________________________________________
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