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 ANUNCIAR o seu Evangelho e  
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O PERIGO DO AUTOENGANO 

(Provérbios 30.11-14) 

 

            Há lobos que se disfarçam de ovelhas, para devorar as ovelhas.  Há hipócritas que fazem propaganda 

de virtudes que não têm, para arrancar aplauso dos homens. Há filhos ingratos que tratam seus progenitores 

com crueldade para cavar uma cova para seus próprios pés. Em Provérbios 30.11-14, o sábio Agur apresenta 

quatro situações de autoengano: 

 

            Em primeiro lugar, o engano da ingratidão perversa (Pv 30.11). “Há daqueles que amaldiçoam a seu 

pai e que não bendizem a sua mãe”. Há aqui um pecado de comissão e outro de omissão. Esses filhos perver-

sos amaldiçoam seu pai e não bendizem sua mãe. Ao pai, agem com crueldade; à mãe, com ingratidão. Dão 

ao pai o que ele não merece, e não dão à mãe, o que ela merece. Os filhos que assim procedem pensam es-

tar destruindo a vida dos pais, mas, na verdade, estão cavando uma cova para seus próprios pés. O mal que 

lançam sobre o pai cai em sua própria cabeça; o bem que não endereçam à mãe, não o alcançam. 

 

            Em segundo lugar, o engano da santidade inexistente (Pv 30.12). “Há daqueles que são puros aos pró-

prios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia”. Julgar-se santo e tocar trombetas sobre a pureza 

pessoal sem ser lavado de sua imundícia é um lego engano. Na verdade, é uma miopia espiritual em estado 

avançado. Só aqueles que vivem na escuridão não veem suas próprias máculas. Só aqueles que andam lon-

ge de Deus fazem propaganda de sua pureza pessoal. Quanto mais perto de Deus o homem anda, mais cons-

ciência ele tem de sua impureza. Os homens mais santos foram os que mais reconheceram seus pecados e 

mais choraram por eles. Jó, quando contemplou a Deus, disse: “Eu me abomino no pó e na cinza”. Isaías, 

quando contemplou a Deus em sua santidade, disse: “Estou perdido, pois sou homem de lábios impuros”. Cui-

dado com a síndrome da santarronice. Acautele-se com o perigo do farisaísmo que consegue diagnosticar um 

cisco nos olhos dos outros, mas não uma enxerga uma trave em seus próprios olhos. 

 

            Em terceiro lugar, o engano do orgulho desmedido (Pv 30.13). “Há daqueles – quão altivos são os 

seus olhos e levantadas as suas pálpebras”. Há pessoas que se julgam melhores do que os outros. Não hesi-

tam em se comparar com outras pessoas apenas para enaltecer suas pretensas virtudes e desmerecer o pró-

ximo. Há aqueles que estufam o peito, levantam o nariz e mantêm os olhos altivos, sentindo-se superiores aos 

demais. São soberbos, arrogantes e altivos. Sobem ao pináculo de seu castelo de areia só para acender os 

holofotes sobre si mesmos, baterem palmas para si mesmos, fazerem propaganda de si mesmos. O orgulho 

está na raiz do pecado. Foi a causa da queda dos anjos e dos homens. Deus resiste ao soberbo. A soberba 

precede a ruína. Só os tolos se julgam melhores do que os outros. Só os néscios tocam trombetas para propa-

gar seus predicados morais ou suas obras beneméritas. Só aqueles que não conhecem a Deus nem a si mes-

mos cometem tal loucura. 

 

            Em quarto lugar, o engano da crueldade desumana (Pv 30.14). “Há daqueles que cujos dentes são es-

padas, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens”. 

Infeliz é o homem que tenta construir seu sucesso sobre os escombros de seu semelhante. Miserável é o des-

tino daqueles que veem o ser humano, na sua aflição, e aproveita de sua desdita para enfiar-lhe a espada no 

peito e esfaqueá-lo com suas mandíbulas, com o propósito consumir na terra os aflitos e os necessitados. Trá-

gico é o destino daqueles que constroem sua casa com sangue e acumula suas riquezas com opressão. A 

crueldade que destilaram dos dentes voltará contra eles mesmos. O mal que semearam cairá sobre sua pró-

pria cabeça. O vento que lançaram sobre os aflitos virá como uma tempestade sobre sua própria casa! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes / https://lpc.org.br/o-perigo-do-autoengano/ 



 

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! 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Nossa próxima reunião será dia 23/05 às 

19:30 hs, na casa do Irmão Ezequiel Barcellos.  

 

   CHURRASCO CLUBE DOS MÉDICOS 

 O valor do churrasco no dia 29/05 ficou por pessoa R$25,00, sem 

custos para crianças (0a 11 anos). As pessoas que deram nome para 

participar podem passar na secretaria da  igreja e pagar para Joseane, 

ou neste domingo pagar para a comissão de eventos (Ana, Helena ou 

Rose).  

 

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 

O Coração da Cruz 

James Montgomery Boyce e Philip Graham Ryken 

 

As palavras e as obras de Jesus na cruz têm uma mensagem 

cheia de significado para cada um de nós. Uma mensagem de vida eter-

na oferecida gratuitamente. De um perfeito amor sem fim. De uma glorio-

sa esperança obtida por um alto preço. E de um poder divino que existe 

além das limitações da carne. 

Por meio de leituras devocionais que sondam as últimas palavras 

terrenas de Cristo e as palavras dos escritores bíblicos sobre a cruz, em 

O Coração da Cruz podemos relembrar não somente o significado do 

Calvário, mas o coração de Deus. 

 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/8f07bbaa-de4b-4f6b-8167-

eee45175f21e_BPMAIOfinalwebcompactado.pdf) 

 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

    Invencível (2022) 

 

Baseado em fatos reais, Invencível nos apresenta a história do 

atleta olímpico Louis Zamperini (Jack O’Connell) que sofre um acidente 

de avião e cai em alto mar. Então, ao lado de dois companheiros da ae-

ronáutica, o jovem luta durante 47 dias para reencontrar a terra, quando 

consegue é capturado por japoneses em plena Segunda Guerra Mundial 

e levado à Tóquio como prisioneiro.  

Com direção de Angelina Jolie, o drama está disponível no Netflix 

e mostra as diversas fases da vida de Zamperini: da criança rebelde que 

encontra no atletismo uma forma de domar os sentimentos até se tornar 

um sobrevivente encarcerado em solo inimigo que passa por um teste 

de resistência com tortura física e psicológica (expostas de modo bas-

tante explicíto no filme). 

Para desenvolver essa trajetória, tanto a direção de Jolie quanto a 

atuação de O’Connell foram essenciais para enfatizar e mostrar um ho-

mem que tinha tudo para ceder e que mesmo assim resiste e mantém a 

esperança. 

 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/8f07bbaa-de4b-4f6b-8167-

eee45175f21e_BPMAIOfinalwebcompactado.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 

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 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

22– Ronaldo Antônio dos Santos 

 

23– Izaías  Ferreira dos Reis 

 

23– Eliana Rita Ósis Recchia 

 

26– Ivone Ap. Tonetto Beraldo 

 

26– Lara Purcino 

 

28– Rozilda da Silva Mathias 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

28– Ana Ketíli e Brian  

(Bodas de Açúcar ou Perfume) 06 anos 

 

_________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 
Adalto  

Amarildo 
João 

29/05 
Amarildo 

João 
Carlos 

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 Ari e Sônia 

29/05 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

29/05 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

29/05 Presb. Elizeu 

05/06 Pastor. Wipson 

12/06  Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

29/05 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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