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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1821 –  17  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. 

   

 

LÁBIOS E CORAÇÃO SINTONIZADOS 

“As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradá-

veis da tua presença...” Sl 19.14 

 

O Salmo 19 é uma joia preciosa do saltério. Trata da revelação natural de 

Deus, do esplendor do universo e da revelação especial, as Sagradas Es-

crituras. A revelação natural é dirigida aos olhos e a revelação especial 

aos ouvidos. Deus mostra seu poder e sua glória nas obras da criação e 

revela seu amor e sua graça na sua santa palavra. A criação descortina 

um espetáculo constante diante dos nossos olhos e a palavra revelada 

uma história de redenção ao nosso coração. 

 

Diante da majestosa revelação de Deus, tanto em suas obras como em 

sua palavra, o rei Davi expressa seu mais profundo desejo, que as pala-

vras de seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis na pre-

sença de Deus, sua rocha e seu redentor. Os lábios falam do que está 

cheio o coração. Se o nosso coração estiver reto diante de Deus, dos nos-

sos lábios brotarão palavras de vida. É o meditar do coração, alimentado 

pela palavra de Deus, que produz palavras agradáveis a Deus. 

 

Quando alimentamos nosso coração com a verdade, dos nossos lábios 

promanam palavras que edificam. Só na presença de Deus, nossa rocha e 

nosso redentor, poderemos ter corações limpos e lábios puros. Só quando 

temos comunhão com Deus, podemos viver em paz com nós mesmos e 

sermos bênção para o nosso próximo. 

Referência para leitura: Salmos 19.1-14 

Fonte: http://www.lpc.org.br/cada-dia/?diadehoje=04%2F13%2F2016 



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. 

 

CLASSE ESPECIAL 

Início das aulas será, nesta quarta-feira, dia 

20 de abril às 19h30min, no Templo da IPA. Seu 

propósito será a formação de líderes. Os inte-

ressados deverão fazer sua inscrição na secre-

taria da igreja (via e-mail ou telefone). Espera-

mos, com a Graça de Deus, interpretar, expor e 

viver, fielmente, a Palavra de Deus.  

 

 

 

 REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

Atenção, diáconos! Amanhã, dia 18 

(segunda-feira) às 20:00h, haverá reunião da 

Junta, na Igreja. Não Percam! 

 

 

 

        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 Das Flores : (João Eduardo ) -  

         (Família Josefa Moura ) 

 

 

 

  SECRETARIA -  FERIADO 

Devido ao feriado no dia 21 ( Quinta- feira), 

a Secretaria não irá funcionar. 

 

 
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, 
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) 

 
 
 
 

DOAÇÃO DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS  

Nosso irmão Bira, pede aos irmãos que pude-
rem doar tampinha de plástico de requeijão, fa-

lem com ele. A arte é um dom de Deus. 
 
 
 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

Você sabia que a IP Araras possui folhetos com 
mensagens evangelísticas disponíveis para 

quem quiser pegar? Pois é! Se você deseja soli-
citar alguns para distribuir como forma de evan-
gelismo, fale com a Secretária ou algum dos diá-

conos. Vamos fazer a obra, povo de Deus! 
 
 

 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  
serviço de Assistência social da IPA de forma 
mais intensiva, procure orientação com algum  

Diácono. 



A V I S O S 

 
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. Pelo 
papel das famílias da IPA na missão de Deus:  
pelo relacionamento marido e esposa, pais e 
filhos. Que a Graça de Deus preserve nos casa-
dos a fidelidade, a intimidade e o amor sacrifici-
al. Por filhos obedientes e pais que “...não irri-
tem seus filhos; antes criem-nos segundo a ins-
trução e o conselho do Senhor.” (Efésios 6:4 
NVI) 
 
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), Leticia (emprego). 
 

 
 

  ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA 

 
18– Letícia  Fernanda Dos Santos 
 
 
19– Nilman Kresbsky 
 
 
19– Cristiane  Luiza Heringer 
 

 
 

 ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

23-   Nilman e Silvana  
 

(Bodas de Crizopala)  -  33 anos  
 
 
_____________ESPAÇO LIVRE____________ 

 
VENDE-SE QUADROS 

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

 
 
PENSOU EM PAPELARIA CRIATIVA? 

Fale com Mariana ou Fernanda , convites, 
lembrancinhas, letras 3D. 

 
Vende –se motosserra elétrica R$ 280,00- 
Procurar Diácono André. 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 10/04/2016 

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

70 23 47 32 76 75 79 67,1% 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Adalto 
Edgard 

Ezequiel 

24/04 
Edgard 

Ezequiel 
André 

RECEPÇÃO 

HOJE Ari e Sônia 

24/04 Acácio e Mara 

CULTO INFANTIL 

HOJE 
Eliane 

Juliana Kloss 
Ezequiel 

24/04 
Andréa 
Raquel  
Malu 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

24/04 Presb. Sidnei 

01/05 Presb. Elizeu 

08/05 Presb. Fernando 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

24/04 Frank 

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: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

—————————————————————————————————————————————

__________________________________________________________________________________ 


