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  Existimos para: ADORAR a Deus,  

 REUNIR as pessoas que acolhemos,  

 APRENDER a sermos semelhantes a Cristo,  
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 ANUNCIAR o seu Evangelho e  
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SALVAÇÃO, OBRA DE DEUS 

“E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que 

justificou, a esses também glorificou” (Rm 8.30). 

 

            O texto em epígrafe diz, com diáfana clareza, que a salvação é uma obra de Deus. Ele a planejou, a 

executou e a consumou. O homem não é o agente de sua própria salvação, Deus é. Quatro verdades solenes 

são, aqui, acentuadas: 

 

            Em primeiro lugar, Deus predestina para a salvação. A predestinação é um decreto eterno e soberano 

de Deus, no qual, ele, livremente, nos escolheu para a salvação, não com base nos nossos méritos, mas con-

forme a sua própria determinação e graça. A eleição divina não ocorreu no tempo, mas antes da fundação do 

mundo. Não com base em nossas obras, mas conforme o seu favor imerecido. Não porque Deus previu que 

iríamos crer em Jesus, mas para a fé a Jesus. Não porque Deus previu que iríamos ser santos, mas para ser-

mos santos e irrepreensíveis perante ele. 

 

            Em segundo lugar, Deus chama eficazmente para a salvação. Há dois chamados, um externo e outro 

interno. Um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 

Jesus diz que suas ovelhas ouvem sua voz e lhe seguem. Ele dá a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará 

de suas mãos. A voz do pastor é o evangelho. Quando o eleito ouve o evangelho, o próprio Deus tira o tampão 

de seus ouvidos, a venda de seus olhos e transforma o seu coração de pedra num coração de carne. O cha-

mado divino é eficaz. A voz de Deus é poderosa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo 

aquele que crê. É evidente, portanto, que a doutrina da predestinação não é um desestímulo à pregação, mas 

uma garantia de sua eficácia. O Senhor Jesus disse a Paulo, na cidade de Corinto: “Fala e não te cales, por-

que tenho muito povo nesta cidade” (At 18.9,10). 

 

            Em terceiro lugar, Deus justifica os que são chamados para a salvação. A justificação é um ato livre e 

soberano de Deus, no qual, ele declara justo, diante do seu tribunal, todos aqueles que creem em Cristo. A 

justificação não acontece em nós, mas fora de Deus. Não é um processo, mas um ato. Não possui graus, ou 

seja, todos aqueles que são justificados estão plenamente quites com a lei de Deus e com sua justiça. Na jus-

tificação, nossos pecados foram imputados a Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Na cruz, Jesus 

pagou a nossa dívida e agora, portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Je-

sus. Não apenas nossa dívida foi paga, mas temos um crédito infinito diante do tribunal de Deus, a justiça de 

Cristo depositada em nossa conta. 

 

  Em quarto lugar, Deus glorifica a todos quantos foram predestinados, chamados e justificados. A glori-

ficação é uma realidade futura. Dar-se-á na segunda vinda de Cristo, quando os mortos ressuscitarão com 

corpos glorificados, semelhantes ao corpo da glória do Senhor Jesus e os vivos serão transformados e arreba-

tados para encontrar o Senhor nos ares. Muito embora, esse auspicioso evento se dará no fim, nos decretos 

de Deus, a glorificação já um fato consumado. Por isso, Paulo colocou o verbo “glorificou” no pretérito perfeito. 

A salvação não apenas é uma obra exclusiva de Deus, mas é, também, assegurada pelo próprio Deus. É im-

possível um salvo perder a salvação. É impossível alguém predestinado, chamado, justificado e glorificado pe-

recer eternamente. O mesmo Deus que começou a boa obra em nós, completá-la-á até o dia de Cristo Jesus. 

Ninguém pode ir a Jesus sem que o próprio o Pai o traga a ele e ninguém vai a ele para ser lançado fora. Das 

mãos de Jesus ninguém pode nos arrebatar. É digno de nota, porém, que não somos salvos no pecado, mas 

do pecado. Somos salvos para vivermos uma vida santa e irrepreensível. A evidência da salvação é a santida-

de, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes/https://lpc.org.br/salvacao-obra-de-deus/ 



 

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! 

 

CONVOCAÇÃO 

"O presidente do Conselho da IPA, Rev Wipson da Silva Almeida, no uso 

das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbíteros pa-

ra reunião administrativa no dia 05/06/2022 (domingo) das 14h até 17h 

na igreja. 

 

 Pauta:  

- em construção. 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

Coração e Alma 

Willem Johannes Ouweneel 

 

Uma perspectiva cristã da psicologia, assim é Coração e Alma. A 

obra de Williem Ouweneel coloca em foco a relação da psicologia com a 

Teologia, que é apenas indireta, mas tem profunda relação com a Bíblia. 

A psicologia atual precisa ser transformada de maneira radical. 

Seu edifício deve ser desmontado e analisado individualmente para ver 

se é útil ou não. Alguns tijolos terão de ser jogados fora, enquanto outros 

serão reaproveitados, depois de voltarem para o forno. E será de suma 

importância constatar que todo o edifício a que chamamos psicologia 

terá de ser erguido sobre novos alicerces. Dos líderes aos profissionais 

de saúde mental, vale a pena a leitura. 

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

eee45175f21e_BPMAIOfinalwebcompactado.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

   Francesco – A história de são Francisco de Assis 

     (1989) 

 

Mais que uma história de vida, Francesco narra a jornada de um 

homem partindo de uma vida agradável e despreocupada até sua renún-

cia ao mundo rico e mimado. 

Francesco passa sua infância protegido da miséria que atinge seus se-

melhantes na guerra da Perugia, quando a cidade de Assis é derrotada e 

ele conhece pela primeira vez o sofrimento humano. 

Decide, então, distribuir suas riquezas aos pobres e sua opção de vida é 

ridicularizada por seus companheiros. 

Mais tarde, porém, muitos seguirão seu exemplo e se tornarão seus dis-

cípulos. 

Entre eles está Clara, uma jovem que irá confortá-los nos momentos de 

dúvida e abandono. O filme Francesco pode dar ocasião a um bom de-

bate. 

(https://www.ipb.org.br/content/Arquivos/bp-745-dezembro-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 

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 

 



ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

30– Fernando Sales 

 

01- Elza Ap. Rezende dos Santos 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

02-  Joseane e Leandro Purcino   

(Bodas de Safira ou turmalina) 16 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 
Amarildo 

João 
Carlos 

05/06 
João 

Carlos 
Fernando 

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 Ezequiel e Pedro 

05/06 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

05/06 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

05/06 Pastor. Wipson 

12/06 Presb. Plínio 

19/06  Presb. José Júnior  

PROJEÇÃO 

HOJE João 

05/06 Adilson 
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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