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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2136–  01 de maio 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

DEUS VÊ, DEUS OUVE, DEUS LIVRA 

Disse ainda o Senhor: Certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos 

seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento; por isso, desci a fim de livrá-lo…” (Êx 3.7,8). 

 

            Os tempos áureos da família de Jacó no Egito há haviam se dissipado nas brumas do tempo. O povo cresceu e 

se multiplicou e, por isso veio, em pencas, a opressão. A escravidão associada ao flagelo fez amargar a vida do povo 

de Deus. Trabalhos forçados debaixo do chicote carrasco era a agenda do dia dos israelitas. Se não bastasse essas 

agruras desumanas, a dor do povo foi agravada, quando Faraó ordenou que todos os recém-nascidos do sexo mascu-

lino fossem mortos. Além da escravidão opressora, ainda se lhes acrescentou a dor da desesperança e do luto. 

 

            É nesse torvelinho de dor que o povo derramou, como água, o seu clamor diante de Deus. O Senhor viu, ouviu 

e desceu para livrar o seu povo da fornalha da aflição e da masmorra da escravidão. Como Deus é imutável, ele conti-

nua fazendo essas mesmas intervenções libertárias. Vejamos: 

 

            Em primeiro lugar, Deus vê a aflição do seu povo. Perseguir o povo de Deus é insurgir-se com violência contra 

o próprio Deus. O Senhor não está longe nem indiferente à dor do seu povo. Ele certamente a tudo vê e a todos son-

da. Atacar o povo de Deus é declarar guerra ao próprio Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Ele tem zelo por 

nós. Ele é o nosso defensor. Ele sabe onde estamos, o que nossos exatores estão fazendo contra nós e como esta-

mos nos sentindo. Deus sabe exatamente o que você está enfrentando neste momento. Ele conhece a dor que lateja 

em sua alma e o sofrimento que castiga o seu corpo. Sua aflição aflige também o coração de Deus. Ele é compassivo. 

 

            Em segundo lugar, Deus ouve o clamor do seu povo. O Deus que vê é, também, o Deus que ouve. Ele escuta 

o clamor do seu povo. O mesmo Deus que vê as lágrimas, escuta as orações. Assim como nada fica escondido diante 

dos seus olhos, também, nenhuma palavra de lamento ou súplica passa ao largo de seus ouvidos atentos. Ele não só 

se inclina no céu para ver o que se passa conosco, mas também inclina seus ouvidos para escutar o nosso clamor. A 

oração mais silenciosa é um grito altissonante aos ouvidos de Deus. Quando a terra se torna o palco da nossa aflição, 

podemos nos dirigir àquele que governa das alturas e fazer a ele as nossas súplicas. A oração é um recurso poderoso 

que o próprio Deus colocou em nossas mãos. Nenhum cristão é desprovido de força se pode orar ao Deus onipotente. 

A oração une a fraqueza humana à onipotência divina. Um crente de joelhos é mais forte do que um exército. A força 

da oração não está naquele que ora, mas no Deus que responde às orações. 

 

            Em terceiro lugar, Deus desce para livrar o seu povo.  Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu para livrar o seu 

povo. O tempo da escravidão havia terminado. O tempo da libertação havia raiado. Porque Deus desceu o povo pode-

ria subir do Egito. O instrumento que Deus usou para libertar o seu povo foi Moisés, o menino tirado das águas do Nilo. 

Deus o preparou quarenta anos no Egito e mais quarenta anos no deserto. Ele tinha conhecimento e experiência. 

Deus deitou por terra o panteão de deuses do Egito. Deus enviou dez pragas e cada praga era uma ação divina para 

desbancar uma divindade egípcia. No Egito Deus revelou seu poder e ao seu povo demonstrou sua graça. Deus tirou 

Israel de uma amarga escravidão para conduzi-lo à terra prometida e assim cumprir sua promessa feita a Abraão. O 

nosso Deus, na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício seu Filho, também nos livrou da escravidão do pecado e da morte. 

Hoje somos livres e estamos a caminho da nossa pátria celestial. 

 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

(https://lpc.org.br/deus-ve-deus-ouve-deus-livra/) 



 

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! 

 

SANTA CEIA 

 Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do Senhor. Vo-

cê, membro comungante, não falte! Relembremos a morte e ressurrei-

ção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do 

pão e do vinho. 

 

CONVOCAÇÃO 

 "O presidente do Conselho da IPA, Rev Wipson da Silva Almeida, 

no uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbí-

teros para reunião administrativa no dia 01/05/2022 (domingo) das 14h 

até 17h na igreja. 

 

 VEM AÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VEM AÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GALINHADA 

Resultado financeiro: R$ 1.105,00 

 

Agradecemos aos membros da Comissão de Eventos e aqueles que 

contribuíram com a compra e venda dos bilhetes. 

 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 

 A irmã Ilze Maria encontra-se internada na Casa do Idoso Emanu-

el, localizada na Rua Hermenegildo Simioni, 584 - Jardim Res. Itapua - 

Araras - SP, CEP. 13604-104. As visitas estão liberadas com prévio 

agendamento no telefone: (19) 3321-9721. 

 

   NOVOS MEMBROS  -  ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

 Atenção, você que se tornou membro da IPA  e ainda não realizou 

o cadastramento, entre em contato com a secretaria.  

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

formações 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. 

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

 Você sabia que a IPAraras possui folhetos com mensagens evan-

gelísticas disponíveis para quem quiser pegar? Pois é! Se você deseja 

solicitar alguns para distribuir como forma de evangelismo, fale com a 

Secretária ou algum dos diáconos. Vamos fazer a obra, povo de Deus! 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

Os últimos dias segundo Jesus 

(RC Sproul) 

 

 Muita ficção tem sido escrita sobre o final dos tempos. Por isso é 

bem-vinda a orientação bíblica desse livro de RC Sproul aos crentes em 

geral. Os últimos dias segundo Jesus formula, entre outras, as pergun-

tas: Quem é o anticristo? Quando será a ressurreição? Quando será o 

milênio? As respostas bíblicas apresentadas poderão surpreendê-lo. 

 O estilo de Sproul é direto, convincente e claro. Sua cuidadosa 

exegese invalida o ataque dos céticos à credibilidade de Jesus e questi-

ona as conclusões de muitos contemporâneos evangélicos equivocados 

sobre profecias. 

ipb.org.br/content/Arquivos/bp-744-novembro-2016.pdf 
 

 

SUGESTÃO DE FILME 

O vendedor de sonhos 

(2016) 

 

Adaptação do best-seller hoEste filme é uma adaptação do best-

seller homônimo do psicoterapeuta e escritor de auto-ajuda Augusto 

Cury. Na trama, Júlio César, um psicólogo decepcionado com a vida pro-

fissional, emocional e social, tenta o suicídio, mas é impedido de come-

ter o ato final por intermédio de um mendigo conhecido com o “Mestre”.  

Depois disso, uma amizade improvável e peculiar surge entre os 

dois e, logo, a dupla passa a tentar salvar pessoas, ao apresentar um 

novo caminho para se viver. Esse filme poderá ser boa oportunidade de 

boas discussões entre grupos, para uma crítica cristã das propostas da 

auto-ajuda. 

https://www.ipb.org.br/content/Arquivos/bp-744-novembro-2016.pdf 
 

 

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 Lisar-

do (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, Legis-

lativo 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 Ne-

to (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 

25– Cléria Alves dos Santos Rodrigues 

 

29– Adilson Ramos Filho 

 

30– Maria Aparecida Parangaba Sales 

 

30– Isabella Goularte de Souza 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

05– Maria Luiza dos Santos Raxkid 

 

06– Eduardo de Freitas Bernardes 

 

06– Yana Dias Baraúna Silva 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

05– Everaldo e Juliana Carmello    

(Bodas de Estanho ou Zinco) 10 anos 

 

06– João Eduardo e Sandra Cristina    

(Bodas de Crizopala) 33 anos 

 

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. 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.  

 

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

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

 

3. VENDEM-SE QUADROS 

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

naína. 

 

4. VENDEM-SE TAPETES 

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

99345-8043. 

 

5– 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. 

 

6- BASSO CONSTRUINDO—MEI 

Serviço de pedreiro em geral. Interessados falar c/ Rildo: (99730-1538). 

 

 

 

 

 

 

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 
Adilson 

Zequinha 
Ezequiel 

08/05 
Zequinha 
Ezequiel 
Adalto 

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 Plínio e Selma 

08/05 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

08/05 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

08/05 Presb. José Júnior 

15/05 Presb. Welligton 

22/05  Presb.  Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

08/05 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) 
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