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  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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

OS PREDICADOS DA PALAVRA DE DEUS 

 

            O Salmo 19 destaca, com beleza invulgar, a poderosa voz de Deus, procedente da criação e oriunda 

das Escrituras. A primeira revelação de Deus é dirigida aos olhos e a segunda aos ouvidos. A criação, sem 

qualquer discurso, enaltece o poder de Deus e as Escrituras, com sua voz eloquente, exaltam a sua graça. 

 

            Nos versículos 7 a 9, Davi menciona seis predicados das Escrituras, a Palavra de Deus. 

 

            Em primeiro lugar, a Palavra de Deus é perfeita (Sl 19.7). Ela é perfeita porque não contém erro nem 

contradição. É inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Porque procede de Deus, ela não pode falhar. Mesmo 

sendo alvo de perseguição atroz, mesmo sendo lançada tantas vezes nas fogueiras da intolerância, mesmo 

sendo alvo de ataques tão ácidos, a Palavra de Deus permanece irrefutável, fazendo sua marcha sobranceira 

e vitoriosa. 

 

            Em segundo lugar, a Palavra de Deus é fiel (19.7). A Palavra de Deus é fiel em seus registros, em sua 

natureza e em seu propósito. É fiel quando fala de Deus, de seus atributos e de suas obras. É fiel quando fala 

do homem, sua criação, queda e redenção. É fiel quando trata do plano eterno de Deus, que nos escolheu em 

Cristo, antes dos tempos eternos, para vivermos em santidade. É fiel quando fala da consumação de todas as 

coisas, quando Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés e reinará vitoriosamente com sua 

igreja, pelos séculos sem fim. 

 

            Em terceiro lugar, a Palavra de Deus é reta (19.8). A Palavra de Deus é reta quando fala da onipotên-

cia de Deus e da fraqueza humana. Ela é reta quando retrata a majestade de Deus e a fragilidade dos impé-

rios humanos. Ela é reta no sentido de não ter dois pesos e duas medidas, quando fala do povo de Deus, pois 

registra tanto nossas virtudes como nossos pecados. A Palavra de Deus não faz contornos para agradar aos 

homens nem contemporiza a verdade para tornar-se mais palatável aos pecadores. 

 

            Em quarto lugar, a Palavra de Deus é pura (19.8,9). A Palavra de Deus é pura porque não há nela ne-

nhum vestígio de impureza doutrinária ou moral. Ela é pura e purifica. É límpida e lava. É santa e santifica. 

Quando a examinamos, ela nos perscruta. Quando contemplamos a nós mesmos em seu espelho, não ape-

nas vemos nossas máculas, mas, também, somos por ela restaurados. 

 

            Em quinto lugar, a Palavra de Deus é verdadeira (19.9). A Palavra de Deus é a verdade. Seu conteúdo 

é inerrante. Suas profecias são infalíveis. Sua mensagem é digna de inteira confiança. Mesmo sofrendo, na 

dobra dos séculos, os mais perversos ataques, oriundos dos mais variados inimigos, ela tem saído ilesa de 

todas essas investidas. É impossível derrotá-la ou mesmo deter sua marcha resoluta. Ninguém pode laborar 

contra a verdade, senão pela verdade. 

 

            Em sexto lugar, a Palavra de Deus é justa (19.9). A Palavra de Deus é justa quando trata, com irretocá-

vel equidade, acerca da dignidade do homem, criado à imagem e semelhança de Deus e quando trata da ruí-

na total do homem, depois de sua queda. É justa quando aborda o imensurável amor de Deus e, também, 

quando descreve sua ira santa. É justa quando fala da vida eterna como oferta da graça divina e quando de-

clara a condenação eterna como justo salário do pecado. 

 

            A Palavra de Deus é viva e poderosa. É melhor do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel 

e o destilar dos favos. Por ela nascemos, crescemos e somos santificados. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopeslpc.org.br/os-predicados-da-palavra-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! 

 

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. 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

Dia D+ 

(Editora Cultura Cristã) 

 

 Solução para um problema crônico! O que fazer quando come-

çam as férias? Vamos juntar as classes? Que material usar? E as datas 

comemorativas? Para auxiliar o Departamento Infantil nessas questões, 

a Editora Cultura Cristã lançou uma revista para uso na escola dominical 

em períodos especiais, como recesso escolar e datas comemorativas. A 

revista Dia D+ tem 13 lições avulsas com planos de aulas para crianças 

menores e maiores, atividades diferenciadas, além de visuais em carta-

zes e em PowerPoint. Contém revista para o professor (64 páginas); vi-

suais em cartazes (44x31); mídia (CD) com apresentações em Power-

Point e Recursos em pdf. 

(file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/bp-745-dezembro-

2016.pdf) 

 
 

SUGESTÃO DE FILME 

Tão Forte e Tão Perto 

(2012) 

 

Oskar Schell (Thomas Horn) é um garoto muito apegado ao pai, 

Thomas (Tom Hanks), que inventou que Nova York tinha um distrito hoje 

desaparecido para fazer com que o filho tivesse iniciativa, e aprendesse 

a falar com todo tipo de pessoa. 

Thomas estava no World Trade Center no fatídico 11 de setembro de 

2001, tendo falecido devido aos ataques terroristas. A perda foi um ba-

que para Oskar e sua mãe, Linda (Sandra Bullock). Um ano depois, Os-

kar teme perder a lembrança do pai. Um dia, ao vasculhar o guarda-

roupas dele, quebra acidentalmente um pequeno vaso azul. Dentro há 

um envelope onde aparece escrito Black e, dentro dele, uma misteriosa 

chave. Oskar inicia uma busca por pessoas com o sobrenome Black. 

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

30– Fernando Sales 

 

01- Elza Ap. Rezende dos Santos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

06- Maria Elisa Mussarelli    

 

07- Sandra Cristina Gomes Mariano 

 

08- Enzo Taveira Alves 

 

08- Tainá Daniela dos Santos Vieira 

 



10- Rafael de Oliveira Raxkid 

 

11- José Roberto Júnior Estevam 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

07- Sônia e Benedito Alonso   

(Bodas de Jaspe) 47 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 
João 

Carlos 
Fernando 

12/06 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

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 

12/06 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

12/06 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

12/06 Presb. Plínio 

19/06 Presb. José Júnior 

26/06  Presb.  Wellington 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

12/06 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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