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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2142 –  12 de junho 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

DESERTO: A ESCOLA SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO 

            O deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida. O deserto é um campo de treinamento 

de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina e equipa os seus líderes mais im-

portantes. O deserto não nos promove, mas nos humilha. Não acende sobre nós as luzes da ribalta, mas apa-

ga as luzes. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. Nessa escola Deus nos prova para nos apro-

var. O projeto de Deus em nos matricular nessa escola não é nos enfraquecer, mas tonificar as musculaturas 

da nossa alma. Homens como Moisés, Davi e Elias foram treinados no deserto. O próprio Filho de Deus foi 

levado ao deserto para triunfar sobre o diabo e dar início ao seu ministério. 

 

            Na escola do deserto aprendemos algumas lições importantes: 

 

            Em primeiro lugar, na escola do deserto Deus nos prova para nos aprovar. Deus nos prova como o ou-

rives prova o ouro. O fogo do cadinho só derrete as escórias, mas o metal nobre fica mais limpo, mais belo e 

mais precioso. No deserto Deus nos acrisola, nos depura e nos torna mais úteis em suas mãos para fazermos 

a sua obra. Saímos dessa escola mais fortes, mais maduros e mais preparados para a jornada da vida. Quan-

to mais intenso o treinamento, mais qualificados ficamos para os grandes desafios da vida. 

 

            Em segundo lugar, na escola do deserto Deus nos humilha para nos levar a um nível mais elevado. 

Antes de sermos usados por Deus precisamos compreender que nada somos. Moisés aprendeu a ser alguém 

no Egito, mas aprendeu a ser ninguém no deserto e então, foi levantado por Deus para mostrar que Deus é 

tudo em todos. O treinamento vem antes do desempenho. Primeiro Deus trabalha em nós para depois traba-

lhar através de nós. Ele está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Vida 

com Deus precede trabalho para Deus. A maior prioridade de nossa vida não é fazer a obra de Deus, mas co-

nhecer e andar com o Deus da obra. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. 

 

            Em terceiro lugar, na escola do deserto Deus nos ensina a depender mais do provedor do que da pro-

visão. Quando Moisés guiou o povo pelo deserto, Deus deu ao povo maná do céu e saciou o povo com a água 

que brotava da rocha. Quando Elias estava no deserto, Deus lhe enviou garçons voadores para lhe levar pão 

e carne. Quando Jesus estava no deserto jejuando, depois de vencer as investidas do diabo, os anjos vieram 

preparar-lhe uma mesa. Quando Deus nos leva para o deserto e a escassez nos mostra sua carranca, preci-

samos saber que Deus não fica em apuros nem é pego de surpresa. Deus sabe onde estamos, para onde de-

vemos ir e o que devemos fazer. Nossa fonte pode secar, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. 

Nossa despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Precisamos aprender a depen-

der do provedor mais do que da provisão. É ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo o mais. É ele quem 

nos dá o pão de cada dia. Dele vem o nosso sustento. 

 

            Em quarto lugar, na escola do deserto Deus nos equipa e nos prepara para os grandes desafios na vi-

da. Deus preparou Moisés para ser o libertador do seu povo. Deus preparou Davi para enfrentar o gigante Go-

lias. Deus preparou Elias para desbancar a crendice em Baal em Israel. Deus preparou seu Filho para dar iní-

cio ao seu ministério e conquistar para nós eterna redenção. Deus prepara a você e a mim para sermos instru-

mentos em suas mãos para levar o evangelho até aos confins da terra. Há uma grande obra a ser feita e pre-

cisamos de homens e mulheres preparados. Você está pronto a ser matriculado na escola do deserto, a esco-

la superior do Espírito Santo? 

 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopeshttps://lpc.org.br/deserto-a-escola-superior-do-espirito-santo/ 

 



 

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! 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA - FERIADO 

Atenção! Devido ao feriado, dia 16/06 (quinta-feira), a secretaria não 

funcionará. 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

Calvino, Genebra e a Reforma 

(Ronald Wallace) 

 

O livro trata do ministério de Calvino como um reformador social, 

clérigo, pastor e teólogo no século 16, com uma cuidadosa análise de 

sua obra, do pensamento e devoção que ele lhe dedicou. A obra de Cal-

vino só pode ser integralmente entendida quando compreendemos tam-

bém sua submissão à Palavra de Deus. Sua experiência com a Palavra 

e sua interpretação dela determinaram o que ele buscou a alcançou. Es-

te livro procura mostrar como seu pensamento determinou seu objetivo e 

sua ação política. Trata-se de uma obra indispensável para se compre-

ender o próprio Calvinismo não só como conjunto de doutrinas soterioló-

gicas, mas como uma cosmovisão desenvolvida a partir da doutrina da 

soberania de Deus. 

(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 baque para Oskar e sua mãe, Linda (Sandra 

Bullock). Um ano depois, Oskar teme perder a lembrança do pai. Um 

dia, ao vasculhar o 

guarda-roupas dele, quebra acidentalmente um pequeno vaso azul. Den-

tro há um envelope onde aparece escrito Black e, dentro dele, uma mis-

teriosa 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 

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 

 

 

 



ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

15- Lilian Nely Martins Gomes de Campos 

 

 

_________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 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

19/06 
Fernando 
Edgard 
Adilson 

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 

19/06 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

19/06 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

19/06 Presb. José Júnior 

26/06 Presb. Wellington 

03/07  Pastor. Wipson  

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

19/06 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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