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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1819–  03  de Abril   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. 

   

 

 

NÃO VIVA ANSIOSO 

 

  “Não andeis ansiosos... em tudo, porém, sejam conhecidas, diante 

de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica” Fp 4.6,7 

 

 A ansiedade é um dos grandes males do coração humano, desgas-

tando a saúde física e mental e tirando a nossa paz. A palavra ansiedade 

vem de apertar forte, estrangular, estar oprimido, carregar um fardo pesa-

do. O Evangelho de Mateus 6.19-21 nos fala sobre a sua raiz: “... pois on-

de estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração”. 

 “Você pode afirmar: ansiedade é um pecado como qualquer outro! 

Não, não é. Eu suspeito que a maioria dos problemas mentais e de algu-

mas doenças físicas está diretamente relacionada à preocupação. Muitos 

casos dos vícios do alcoolismo e do uso de drogas são sintomas de ansie-

dade. 

 E por causa dela, muitos tomam decisões tolas, sofrendo seus da-

nos. Mais importante do que sua preocupação, é o que você está comuni-

cando sobre Deus e o seu caráter. Deus é fiel para cumprir todas as suas 

promessas e ele tem cuidado de nós. Portanto, contemos ao Senhor o que 

nos preocupa, pois é ele quem supre as nossas necessidades: “Vivam li-

vres da preocupação na presença de Deus: ele toma conta de vocês” (1Pe 

5.7). 

 

 

Referência para leitura: Filipenses 4.6-9 

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. 

SANTA CEIA 

  Hoje, no culto da noi-

te,celebramos juntos a Ceia  

do  Senhor. Você, membro 

comungante, não falte ! Re-

lembremos a morte e ressur-

reição do Senhor Jesus, en-

quanto, partilhamos do pão e do vinho. 

 

 

                      PROJETO ANA 

A fé e a perseverança na oração fazem dife-

rença na vida do servo de Deus, neste ano que 

se inicia, não desista de ver seus filhos no altar 

de Deus, não se descuide deles, mas continue 

orar por eles e com eles. Junte-se a nós: ama-

nhã, dia 4, às 19:30h, na igreja. 

 

 

 

CONVOCAÇÃO 

“O presidente Reverendo Wipson da Silva 

Almeida, no uso de suas atribuições, vem res-

peitosamente, convocar os presbíteros para a 

reunião do Conselho da I.P. Araras, no dia 09 

de abril, das 19h até 21h – nas dependências 

da igreja . 

 

 

CLASSE ESPECIAL 

Haverá em breve uma Classe Especial fun-

cionando todas quartas-feiras 19:30hs,noTemplo 

da IPA. Seu propósito será a formação de líde-

res. As matérias iniciais serão Hermenêutica, 

Homilética e Liturgia. Os interessados deverão 

fazer sua inscrição na secretaria da igreja (via e-

mail ou telefone). Esperamos, com a Graça de 

Deus, interpretar, expor e viver, fielmente, a Pa-

lavra de Deus. Início das aulas no dia 20 de  

Abril! 

 

 

        PEQUENOS GRUPOS 

As reuniões dos Pequenos Grupos aconte-

cem nas quintas-feiras às 19:30h. Venha partici-

par destes encontros onde se visa a comunhão 

entre os irmãos, edificação mútua e evangeliza-

ção por amizade. 

 

▪ Centro: (Presb. Nilman ) -  (Templo) 

 

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

(Família Sônia Cintra) 

 

▪ Jd Cândida : (Presb. Fernando ) -  

(Família José Claudio e Dalva ) 

 

▪ Jd Das Flores : (João Eduardo ) -  

(Família João Eduardo e Sandra) 

 

** Apenas neste grupo , ás 20 h. 

 

 

DOAÇÃO DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS  

Nosso irmão Bira, pede aos irmãos que pu-

derem doar tampinha de plástico de requeijão, 

falem com ele. A arte é um dom de Deus! 

 

 

ORAÇÃO MATINAL 

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

uma reunião de oração pela manhã no Templo 

da igreja. O Presb. Sidnei nos dirige em um mo-

mento de intercessão, louvor, adoração... enfim, 



A V I S O S 

de devoção matinal a Deus. Quer começar bem 

o seu dia? Então, está convidado(a) a participar 

junto conosco. Venha orar ao Senhor antes do 

início das atividades do dia. "Orai sem ces-

sar" (1 Ts 5.17) 

 

 

CESTO DO AMOR 

A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tra-

gam  os alimentos do Cesto do Amor  até o 2º 

domingo de cada mês. E se você, deseja ajudar, 

o  serviço de Assistência social da IPA de forma 

mais intensiva, procure orientação com algum 

diácono. 

 
 

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. 
III- Politica 
Pela a nação brasileira. Que Deus traga o fim 
da crise política, econômica e institucional do 
Brasil. Oremos por cidadãos brasileiros mais 
politizados e honestos; por políticos tementes a 
Deus; por políticas públicas mais justas com 
menor carga tributária; pelo combate a corrup-
ção dos cidadãos, dos governantes e das insti-
tuições de poder (Executivo, Legislativo e Judi-

ciário). "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 

 

03– Tânia Thaís Justino Mathias 
 
 
 
_____________ESPAÇO LIVRE____________ 

 
VENDE-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, di-
versos modelos. Fale com Janaína. 

 
 
Vende– se motoserra elétrica R$ 280,00 -  

Procurar Diácono André. 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 27/03/2016 

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

71 25 46 59 64 - 105 64,7% 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Zequinha 
Fernando 

Adalto 
 

10/04 
Fernando 

Adalto 
Alex 

RECEPÇÃO 

HOJE Wlademir e Beatriz 

10/04 Agnaldo  e Edilaine 

CULTO INFANTIL 

HOJE — 

10/04 
Mara 

Cássia 
Leticia 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

10/04 Presb. Fernando 

17/04 Presb. Plínio 

24/04 Presb. Sidnei 

PROJEÇÃO 

HOJE Frank 

10/04 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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__________________________________________________________________________________
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