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 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

JAMAIS VIMOS COISA ASSIM! 

 

            Os evangelhos sinóticos relatam a cura de um paralítico em Cafarnaum e o evangelista Marcos conclui 

seu registro, dizendo que todos se admiraram e deram glória a Deus, afirmando: “Jamais vimos coisa as-

sim!” (Mc 2.12). Esse episódio enseja-nos três grandes lições: 

 

            Em primeiro lugar, o paralítico foi carregado e voltou carregando. O paralítico não podia ir a Jesus; ele 

foi levado. Suas pernas estavam entrevadas. Seus movimentos haviam paralisado. Estava confinando numa 

cama. Seus amigos o levaram a Jesus. Subiram com ele para o teto da casa e destelhando-a, desceram o pa-

ralítico onde Jesus estava. Jesus, vendo-lhes a fé, curou o homem emocional, física e espiritualmente. Ele foi 

aleijado e voltou curado. Ele foi deitado no seu leito e voltou carregando o leito. Ele foi enfermo e voltou cheio 

de saúde. Jesus curou aquele homem emocionalmente, quando lhe ordenou: ‘Tende bom ânimo”. Jesus curou

-o espiritualmente, quando lhe falou: “Os teus pecados estão perdoados”. Jesus curou-o fisicamente, ordenan-

do-lhe: “Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa”.    

 

            Em segundo lugar, o paralítico foi cativo e voltou livre. O paralítico estava preso ao leito, ao desânimo 

e ao pecado. Ele foi levado a Jesus literalmente cativo. Ele não podia promover sua própria cura. Não podia 

gerar ânimo em seu coração nem muito menos libertar-se de seus pecados. Aquele homem era totalmente 

carente da graça salvadora de Jesus e totalmente necessitado do seu poder de curar. Ao ser levado a Jesus, 

as grossas correntes do desânimo foram quebradas. Seus pecados, que atormentavam sua alma e o manti-

nham prisioneiro da carne, do mundo, e do diabo foram perdoados. Seu corpo, surrado pela doença crônica e 

incurável foi, milagrosamente, curado por Jesus instantânea e eficazmente. O paralítico foi a Jesus cativo e 

voltou para sua casa livre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só ele tem poder de libertar os cativos. A 

Escritura diz: “Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (Jo8.32). 

 

            Em terceiro lugar, o paralítico foi buscar uma bênção e voltou trazendo duas. Quando o paralítico foi 

levado a Jesus, o que se pretendia era sua cura física. O alvo era apenas o alívio do sofrimento das dores 

temporais. A enfermidade do paralítico foi o motivo desse homem ser levado a Jesus. Os problemas temporais 

podem abrir-nos a agenda para as coisas eternas. Porém, quando o homem foi colocado diante de Jesus, es-

te diagnosticou nele males ainda mais graves. Ele precisava de ânimo antes de ser curado. Precisava de per-

dão para seus pecados antes de suas pernas se movimentarem. De todas as necessidades humanas, o per-

dão é a mais urgente. Os males do corpo podem afligir os homens apenas no breve percurso do berço à se-

pultura, mas o pecado atormenta-os no tempo e na eternidade. As enfermidades do corpo terminam com a 

morte, mas o pecado empurra os homens para um abismo eterno, de atroz sofrimento, sem qualquer pausa 

ou descanso. Oh, quão miserável é o homem preso aos seus pecados! Quão trágico é o destino daqueles que 

permanecem em seus pecados! O paralítico foi levado a Jesus para buscar uma bênção, a cura física, mas 

voltou trazendo duas: a cura física e, também, a cura espiritual. 

 

            Hoje, Jesus pode fazer o mesmo em sua vida. Ele é poderoso para curar, libertar e salvar. Ele traz âni-

mo novo aos que apáticos estão rendidos ao desânimo. Ele traz cura aos que estão assolados pela enfermi-

dade. Ele traz perdão e salvação àqueles que se arrependem e nele creem. Em Cafarnaum, após o extraordi-

nário milagre operado por Jesus, todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: “Jamais vimos 

coisa assim!”. Hoje, coisas surpreendentes, inéditas e singulares, também, podem acontecer em sua vida. 

Renda-se aos pés de Jesus e surpreenda-se! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

(https://lpc.org.br/jamais-vimos-coisa-assim/) 



 

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! 

 

   VEM AÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

As boas novas que [quase] 

esquecemos 

(Kevin DeYoung) 

 

A igreja tem de aprender coisas novas e reaprender o que já es-

queceu. Sua principal tarefa hoje não é se reinventar ou ser relevante, 

mas lembrar a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, verda-

des que produzem reforma, reavivamento e regeneração. 

Todos somos teólogos, gostemos ou não, mas há muita teologia 

bem ruim por aí. Há a teologia que nega a inspiração divina e a conse-

quente autoridade das Escrituras. Há a teologia que nega ou minimiza a 

morte substitutiva de Cristo pelos nossos pecados. Há a teologia que 

menospreza a importância ou a relevância da igreja local. Há muita teo-

logia ruim entre nós hoje porque os cristãos não estão recebendo a teo-

logia da Bíblia. É aí que As boas-novas que (quase) esquecemos, de Ke-

vin DeYoung, pode nos ajudar. 

Esse livro é baseado diretamente na Bíblia, seguindo o plano do 

Catecismo de Heidelberg. Seu estudo pode nos tornar teólogos funda-

mentados da Escritura. 

(file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/bp-744-novembro-

2016.pdf) 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

              O pastor (2008) 

 

O ex-condenado Armstrong Cane (Ving Rhames) retorna ao bair-

ro em que morava, como um homem mudado, que quer assumir a velha 

igreja e congregação de seu pai. A vizinhança está tomada por drogas e 

gangues. Os que conseguem, mudam-se para áreas mais prósperas e 

passam a seguir um esperto pastor (Ricardo Chavira).Mas mesmo com 

um perigoso chefe de gangue (Dean McDermott) ameaçando seu reba-

nho, Armstrong não desiste. Ele prega a palavra de Deus a quem quiser 

ouvir, especialmente a Norris. Eles mantêm uma ligação próxima e se 

esforçam para mudar, mas será que os pecados do passado voltarão 

para assombrá-los? 

(file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/bp-744-novembro-

2016.pdf) 

 

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! 

 

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 

08– Camila de Freitas Bernardes  

 

13– Vinicius Silva Dourado 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

15– Isabela Carolina Rossi 

 

17– Juliana Kloss Carmello 

 

19– Marcos Denzin 

 

20– Dalva Gaino Moura 

 

20– Ilze Maria Martensen dos Santos 

 

20– Karen Camilly Baptista Campos 

 

20– José Dilson Júnior 

 

 

_________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). 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Ezequiel 
Adalto 

Amarildo 

22/05 
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 Fernando e Eliana 

22/05 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

22/05 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Wellington 

22/05 Presb. Elizeu 

29/05 Presb. Nilman 

05/06  Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

22/05 Amarildo 
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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