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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2144 –  26 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

 

CHANCE DE RECOMEÇAR 

“Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola.” Lu-

cas 18.35 

 

O Evangelho de Marcos diz que o nome desse cego é Bartimeu, que significa filho de Timeu. Não se tem da-

dos sobre o pai do cego, mas se sabe que o significado do nome Timeu é: o honrado. Possivelmente Bartimeu 

era filho de um homem respeitado, mas ele, por usa vez, era desprezado. Bartimeu é um mendigo cego. Por 

isso, ele carregava o rótulo de pecador e amaldiçoado. A cegueira e a miséria eram encaradas como castigo 

de Deus. 

 

E pessoas se afastavam de gente assim. Elas julgavam desta forma: “deixem esse homem sofrer o julgamen-

to divino. Não lutem contra Deus e não o ajudem.” Em outras palavras, humanamente falando, não há chance 

de recomeço para Bartimeu. Pode ser que você esteja lendo esta mensagem e enfrentando uma crise conju-

gal, um drama familiar, uma tempestade financeira. Talvez você esteja amargando uma derrota fatídica por 

causa de um vício que escraviza quem você ama. 

 

Você se sente inadequado diante de desafios imensos, de ameaças concretas, de obstáculos superiores às 

suas forças. Porém, encorajo você a se lembrar que Jesus é o Deus diante do qual não há situação irreversí-

vel. Não há causa perdida para ele. Não há obstáculo intransponível. Não há vida irrecuperável para o Filho 

de Deus. Ele fez prodígios ontem e pode realizá-los ainda hoje. 

 

 

(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! 

 

 VEM AÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCAÇÃO 

 "O presidente do Conselho da IPA, Rev Wipson da Silva Almeida, 

no uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbí-

teros para reunião administrativa no dia 03/07/2022 (domingo) das 14h 

até 17h na igreja. 

 Pauta: em construção. 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

    

CHÁ DE BEBÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANHA DO AGASALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUGESTÃO DE LEITURA 

Coisas do Casamento 

Winston T. Smith 

 

No mês dos namorados, nada mais justo do que falarmos de rela-

cionamentos à luz da Palavra. Coisas do Casamento é uma novidade da 

Editora Cultura Cristã que reúne inspiração e conselhos práticos para 

casais. 

Em linguagem amigável e com um entendimento maravilhoso da 

graça que o Senhor exibe em pequenas coisas, Winston T. Smith apre-

senta os recursos para entender a resposta de nosso coração a momen-

tos comuns entre cônjuges, a fim de criar um casamento extraordinário. 

Membro do corpo docente da Christian Counseling & Educational 

Foundation (CCEF), Winston T. Smith (M.Div.) tem uma vasta experiên-

cia como conselheiro de casamento e família. Além deste, é autor de di-

versos outros livros sobre sexo e casamento. 

 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/08c150d4-6692-4af9-a4ee-

daec1dd27eff_BP811JUNHO2022web.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

      A Lista de Schindler (1993 

  

Sempre é bom revisitar clássicos. E A Lista de Schindler se encai-

xa perfeitamente nessa categoria, afinal, é um marco tanto do cinema 

moderno quanto para a carreira de Steven Spielberg, diretor do longa. 

Para os mais jovens e aqueles que não o conhecem: o filme nos 

apresenta Oskar Schindler, um homem oportunista, sedutor, simpático, 

comerciante no mercado negro, mas, acima de tudo, um homem que se 

relacionava muito bem com o regime nazista, tanto que era membro do 

Partido Nazista. O curioso (e o ponto central da história) é que, apesar 

dos seus defeitos, ele amava o ser humano e assim fez o impossível pa-

ra salvar mais de mil judeus dos campos de concentração — mesmo 

tendo isso custado sua fortuna. 

 Já para os amantes da arte cinematográfica, o filme de 3 horas 

de duração e em preto e branco (pouquíssimas cenas que têm pontos 

de cor) tem todos os elementos que o caracterizam como um romance 

moderno… ambição, violência, loucura, redenção, esperança, vitória. 

 A Lista de Schindler está disponível no Amazon Prime. Aproveite! 

 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/08c150d4-6692-4af9-a4ee-

daec1dd27eff_BP811JUNHO2022web.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 Lisar-

do (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, Legis-

lativo 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 Ne-

to (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 

20- Maria Edna Motta Simeão 

 

20- Rute Dias Baraúna 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

26- João Eduardo Paschoalini Tavares 

 

28- Ester de Lima Sebastião 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

26- Ubiratan e Cleuza Smith    

(Bodas de Bronze) 51 anos 

26- Renan e Ivone Santos    

(Bodas de Seda) 41 anos 

02- Ezequiel e Lidiane Barcellos    

(Bodas de Rosa) 17 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 
Edgard 
Adilson 

Zequinha 

03/07 
Adilson 

Zequinha 
Ezequiel 

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 Fernando e Eliana 

03/07 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

03/07 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Wellington 

03/07 Pastor. Wipson 

10/07 Presb. Elizeu 

17/07  Presb.  Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

03/07 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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