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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2129–  13 de março 2022 

  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  

Site: www.ipararas.org.br SERVIR ao próximo. Organizada  em   

E-mail: ipbararas@hotmail.com  01/02/1970 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

RENDENDO-SE À PALAVRA DE DEUS 

“Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia.…E todo o povo ouvia com atenção...” Neemias 

8.3 

 

Depois de terem conseguido reconstruir os muros da cidade de Jerusalém sob o imenso cuidado de Deus e 

terem se instalado na cidade agora protegida, todo o povo se reuniu e pediu para Esdras, que era um grande 

conhecedor das leis de Deus, que trouxesse o Livro da Lei que o Senhor tinha dado a Moisés (os cinco primei-

ros livros de nossa Bíblia) e lesse em voz alta para todo o povo. 

 

É muito comum as pessoas olharem para a Bíblia com certo preconceito, achando que ela é um livro antigo, 

cheio de coisas confusas que não servem mais para o nosso tempo. Porém, a Bíblia é palavra de sabedoria 

que vem de Deus, que nos auxilia a viver de maneira melhor, tomando decisões corretas, e nos ajuda a co-

nhecer mais o nosso Criador e como ele age nas mais diferentes situações. 

 

Procure criar o hábito de ler e estudar a Bíblia. Você irá perceber que muitos dos seus questionamentos e an-

seios serão respondidos a partir do conhecimento da Palavra de Deus que é viva e eficaz. Gradativamente 

você conhecerá mais sobre os propósitos do Senhor e terá maior sensibilidade na hora de fazer uma escolha 

ou tomar uma decisão, pois terá um novo parâmetro e uma nova cosmovisão, consequentemente, verá a sua 

vida se transformar. 

 

 

 

https://cadadia.org.br/site/index.php#content5-a 

 

 

 



 

QUERIDO(A) VISITANTE 

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

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

abençoe! 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 O Conselho da igreja, vem diligentemente, convocar todos os 

membros comungantes para sua Assembleia Geral Ordinária no dia 

13/03/2022 (domingo) às 19h na sede à Rua Júlio Mesquita - 407 - Cen-

tro - Araras-SP, com base no art. 18 do Estatuto da IPA. 

 

Pauta: 

- Eleição anual do secretário de atas da assembleia; 

- Ouvir, para informação, os relatórios do movimento financeiro da Igreja 

no ano 2021; 

- Tomar conhecimento da deliberação do Conselho a respeito das contas 

submetidas à sua aprovação e do orçamento por este elaborado para o 

ano de 2022. 

As medidas sanitárias em vigor serão adotadas! 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

Na Dor e na Alegria 

Jim e Sally Conway 

 

Os que os bons casamentos têm em comum? As características 

de uma união duradoura são analisadas por Jim e Sally Conway em Na 

Dor e na Alegria. 

Após analisar os estágios de um relacionamento estável e avaliar 

os perigos em potencial, os autores discutem o essencial em um casa-

mento de intimidade como o compromisso eterno, comunicação mútua, 

vitalidade espiritual, resolução de conflitos, força de amigos, intimidade 

sexual, tempo de qualidade, expectativas realistas, serviço e crescimen-

to. 

O livro, disponível na Editora Cultura Cristã, é prático e realista. 

Uma dose de conhecimento para casais que buscam se fortalecer e re-

construir um casamento. Vale a leitura. 

 

(file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/jornal%20IPB%

20mar%C3%A7o%202022.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

INVENTANDO ANNA (2022) 

 

O assunto do momento. Anna Delvey tem dominado as redes so-

ciais, displays e estações de metrôs por todo o mundo. A história da mu-

lher que convenceu a elite nova-iorquina de que era uma herdeira alemã 

e grande empreendedora está disponível no Netflix desde o último mês.  

Com produção de Shoda Rhimes, grande força criativa por trás 

de séries como Grey’s Anatomy e Scandal, Inventando Anna é, como o 

próprio epílogo dos episódios revela, uma “história completamente ver-

dadeira. Exceto pelas partes que foram totalmente inventadas”. Sim, in-

ventadas. 

A jovem de 20 e poucos anos é uma golpista que enganou ami-

gos e bancos, envolvendo centenas de milhares de dólares enquanto 

circulava pela exclusiva vida social de Nova York e Wall Street. Sua his-

tória ficou famosa com o artigo da jornalista Jessica Pressler (inspiração 

da personagem Vivian Kent), publicado na revista New Yorker, na série 

renomeada como Manhattan Magazine. 

 Ok. Você quer saber qual o motivo de indicarmos uma história 

que tem como protagonista uma vigarista? É simples. Pois as motiva-

ções de Anna por busca de fama e riquezas são o retrato mais do que 

real de uma sociedade movida pela ganância e prazer próprio. 

Delvey, assim como muito de nossos jovens, se sente atraída por 

esse mundo de glamour. E, por isso, precisamos falar sobre Anna Del-

vey e entender como prodígios podem ter seus dons e talentos corrompi-

dos e usados erroneamente. 

 

(file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/jornal%20IPB%

20mar%C3%A7o%202022.pdf) 

 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

Mudou de endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize suas informa-

ções junto à secretaria. 

 

CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor  até o 2º domingo de cada mês.  E se você, deseja aju-

dar, o serviço de Assistência Social da IPA de forma mais intensiva, pro-

cure orientação com algum Diácono. 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 

*Motivos gerais: 1. Pelas famílias da IPA:  amor sacrificial entre os cônju-

ges, obediência dos filhos aos pais e educação dos pais aos seus filhos. 

(Efésios 6:4 NVI). 2. Conversão ao Nosso Senhor Jesus Cristo dos fami-

liares e parentes dos membros da IPA. 

*Motivos específicos: 1. Pelos missionários: Miss. Lia (Apmt e WEC - Ti-
mor-Leste), Rev. Ronaldo Dourado (APMT - Nova Zelândia). 2. Pelos 
oficiais e suas famílias: presbíteros e diáconos. 3. Pela família e ministé-
rio: Rev. Wipson,  Rev Ádler e Rev. Fabiano. 4. Pelo serviço cristão da 
IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, 
Conselho Missionário, Departamento Infantil, Grupo de Adolescentes e 
Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe de Formação Doutrinária e 
Artes Cênicas. 
 
II- Saúde 

* Pelos enfermos: Diác. André e Marisol; Rev Wadislau (irmão da Lilian); 

Eloá (neta Cleusa Gaino); Daniel (sobrinho Adele); Pastor Wilson Lisardo 

(ex- Pastor da IPA); e Luzia (Jô), Maria Neide Bernardes (leucemia), 

Ademir Francisco (pai da Bia). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira: 1. Por cidadãos mais politizados e honestos; 2. 

Por políticos tementes a Deus; 3. Por políticas públicas, ambientais e 

econômicas justas e sustentáveis; 4. Pelo combate à corrupção dos ci-

dadãos, dos governantes e das instituições de poder (Executivo, Legisla-

tivo e Judiciário). “Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o 

povo que ele escolheu para lhe pertencer!" (Salmo 33.2).  

 

IV- Outros: 1. Felipe dos Santos (vícios e conversão); 2. Luiz Eduardo 

Macedo (vícios e conversão); 3. Paulo Coelho (conversão)  e Paulo Neto 

(conversão e proteção); 4. Lucas Borges (conversão e vícios). 

 

V – Oremos pelos países e pelas vítimas do Coronavírus para que Deus 

amenize os danos na saúde, na política e na economia mundial. Pela 

estabilidade econômica e o fim da crise financeira no Brasil. 

 

VI -  Pela paz entre na Europa: fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. 

 

 

 

 



ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

10– Viviane de Salles Cardin Recchia 

 

12– Isaac dos Santos Raxkid 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

19– Arminda Correia Coelho 

 

 

LITURGIA MATUTINA*  

 Assista a programação on line da igreja no facebook, com link do 

grupo do WhatsApp > IPA - Boletins: 

https://www.facebook.com/IPararas/  

 EBD on line às 9h – (*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos 

Princípios de liturgia - Manual Presbiteriano) 

 

LITURGIA NOTURNA* 

 Assista a programação on line da igreja no facebook, com link do 

grupo do WhatsApp > IPA - Boletins: 

 https://www.facebook.com/IPararas/  

  

 Reunião on line às 19h – separe este momento para seu culto 

individual ou doméstico com o apoio da mídia digital produzida pelos 

líderes da nossa igreja.  

Prelúdio: Instrumental 

Leitura:  

Oração 

Leitura 

Oração confissão 

Hino 

Equipe de Cânticos – dízimos/ofertas/oração diaconal 

Edificação 

Benção apostólica 

Tríplice amém. 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano 

 

_________Prestadores de Serviços___________________________ 
 

1. VENDE-SE CASA: Localizada na Rua. Dr Roberto Mercatelli, nº 23, 

Jd Campestre-Araras (Próximo ao Parque Ecológico) - Proprietários 

Carlos e Luciana:(19) 99203-7250 - (19) 99366-7299. 

 

 2. VENDE-SE CASA: Localizada na  Rua. Das Violetas, nº 283, Jd So-

bradinho - Araras (Ponto de  Referência: na mesma rua do posto de sa-

úde do bairro) - Proprietários Edna, Edison e Edgard:(19) 99162-7114 

ou (19)  99130-1040.  

 

3. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR: Assessoria contábil e fiscal; 

atendimento a pessoa física, jurídica, autônomo e profissional liberal. 

 

4. VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-

naína. 

 

5. VENDEM-SE TAPETES 

Vendem-se tapetes de crochê, diversos modelos. Fale com Cleusa:  

99345-8043. 

 

6– ALUGA-SE APTO 

Novo c/ 2 dormitórios no térreo com área externa. Residencial Aritá, pró-

ximo ao parque Ecológico. Interessados falar c/ Juliene: (19) 98203-

6347. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IPararas/
https://www.facebook.com/IPararas/


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Ezequiel 
Adalto 

Amarildo 

20/03 
Adalto 

Amarildo 
João 

EBD 

4 a 6  
Ana Laura e Fabia-

na 

7 a 8 
Andressa e Tami-

res 

9 a 11 Eliana e Ana Ketíli 

12 a 17 
Helena e José Jú-

nior 

18 a 30 Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Zequinha e Dalva 

20/03 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

20/03 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

20/03 Presb. José Júnior 

27/03 Presb. Wellington 

03/04  Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

20/03 João 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 

 
ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________


