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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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

ELE ESTÁ AQUI E AGORA 

“Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: ‘Onde está o 

seu Deus?” Salmo 42.3 

 

Você já viveu um momento de sua vida em que foi tentado a se perguntar: onde está o meu Deus? O sofri-

mento vivido nestes momentos pode fazer você acreditar que Deus está distante, sem ser afetado pela sua 

dor. Ouça o que o salmista diz: “Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador 

e o meu Deus” (Sl 42.5). 

 

Mas essa espera não é algo que deva ser encarado de forma passiva e apática. É uma ordem. A esperança é 

um exercício ativo e constante de confiar na ação de Deus na história. Ele reage à pergunta “O teu Deus, on-

de está?” e responde com um sonoro, firme e seguro: “Ele está aqui agora!” Diante das grandes adversidades 

que nos têm angustiado, devemos lembrar a nós mesmos que Deus não nos abandonou e nunca nos abando-

nará. 

 

Ele não está distante; ele não está longe; ele não nos entregou ao caos. Ele está ao seu lado, trabalhando em 

sua história, confortando nosso coração e, dia a dia, fortalecendo a nossa alma. Ele é a corrente de águas em 

que a nossa alma pode encontrar alívio neste exato momento. Se alguém, ou até você, se perguntar “Onde 

está Deus?”, não se esqueça de pôr a sua esperança em Deus. Diga para si mesmo: O meu Deus, ele está 

aqui e agora! 

 

 

(https://cadadia.org.br/site/index.php#content5-a) 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

Cristianismo sem Cristo 
(Michael S. Horton) 

 
Deixamos Cristo fora do cristianismo? Nossa fé e prática são cul-

turais ou cristãs de fato? 
 O autor denuncia o cristianismo que menciona Cristo, mas o dei-

xa de lado, apresentando uma mensagem trivial, sentimental, irrelevan-
te, um evangelho moralista, de auto-ajuda e bem-estar pessoal, e egoís-
ta. Leia com atenção para identificar os vícios da igreja atual e a apre-
sentação da resposta para voltarmos ao caminho do Senhor. Excelente 
dica para estudos aprofundados em pequenos grupos ou escola domini-
cal. 

file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/bp-745-
dezembro-2016.pdf 

 
 

SUGESTÃO DE FILME 

Rogue One – Uma História Star Wars 

 

Rogue One é um filme norte-americano de ficção científica, aven-

tura e fantasia, baseado na franquia épica Star Wars, de George Lucas. 

Para os fascinados na saga, Rongue Onde promete trazer mais interes-

se nos filmes da linha. No Brasil, o lançamento está previsto para o dia 

16 de dezembro deste ano. Com a direção de Gareth Edwards e escrito 

por Chris Weitz, o filme conta a história de um grupo de combatentes da 

Aliança Rebelde que unem-se para executar uma importante missão: 

roubar os planos da Estrela da Morte, trazendo, assim, uma nova espe-

rança para a galáxia. A ideia é que a nova história ocorreu antes dos 

acontecimentos do episódio “Uma Nova Esperança” e depois do episó-

dio “A Vingança dos Sith”. 
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), Aghata Casa Grande (UTI). 

 

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- Lilian Nely Martins Gomes de Campos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

20- Maria Edna Motta Simeão 

 

 

20- Rute Dias Baraúna 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

24- Sidnei e Rozilda Mathias   

(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 saú-

de 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 
Fernando 
Edgard 
Adilson 

26/06 
Edgard 
Adilson 

Zequinha 

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 Carlos e Tamires 

26/06 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

26/06 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. José Júnior 

26/06 Presb. Wellington 

03/07 Pastor. Wipson 

10/07  Presb.  Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

26/06 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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