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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  
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AJUSTE SEU FOCO 

“tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé...” Hebreus 12.2 

 

 

 

Você acha difícil se concentrar? Pode ser que você não consiga permanecer 10 minutos sem olhar para a tela 

do celular. Glória Mark, professora da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, é especialista nos efei-

tos das distrações no ambiente corporativo. Ela descobriu que o tempo médio que as pessoas passam fazen-

do algo antes de uma interrupção é de apenas três minutos e cinco segundos. Ou seja, em muitos ambientes, 

esse é o máximo de tempo que as pessoas permanecem concentradas em algo. 

 

 

Isso vale para a espiritualidade. Se ficarmos concentrando nosso olhar no que é periférico, vamos desanimar 

e a nossa alma vai enfartar. Olhe apenas para o que as pessoas fazem com você e você vai parar. Olhe ape-

nas para os problemas e você vai querer desistir. Fixando os olhos em Jesus encontramos força para ser per-

severantes, para vencer as lutas, para chegar no final da corrida. 

 

 

Afinal, Jesus é o consumador da nossa fé. No texto original, a palavra consumador pode ter o significado de 

campeão. É uma palavra grega rara que literalmente significa herói. Jesus Cristo é o nosso herói, o nosso 

grande campeão. Ele venceu o pecado, o diabo e a própria morte. Olhar para o nosso herói reforça em nosso 

coração que podemos acumular algumas perdas temporárias na maratona da vida, mas em Jesus somos 

sempre mais do que vencedores. 

 

 

 

(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! 

 

 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. 

 

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 10/07/2022 (domingo) das 14h 

até 17h na igreja. 

 Pauta: em construção. 

 

ESCALA PARA CLASSES DE ADULTOS MÊS JULHO/2022  

Revista - Expressão - De Devedores A Amigos De Deus. 

03/07/2022 - Lição 1 - Nilman   

10/07/2022 - Lição 2 - Wipson 

17/07/2022 - Lição 3 - José Dilson Jr. 

24/07/2022 - Lição 4 -  Plínio 

31/07/2022 - Lição 5 - Elizeu 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÁ DE BEBÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SUGESTÃO DE LEITURA 

Despertamento Espiritual 

Augustus Nicodemus 

 

Lançamento na área. Escrito por Augustus Nicodemus Lopes 

(PhD), pastor presbiteriano bacharel em teologia, mestre em Novo Testa-

mento e doutor em Interpretação Bíblica, Despertamento Espiritual tem 

como foco a poderosa ação avivadora do Espírito na igreja. 

Em um avivamento espiritual, Deus opera de maneira mais inten-

sa nos corações, crentes ou não, quebrando as fontes do pecado e pro-

duzindo arrependimento verdadeiro, despertando o seu povo para as 

realidades espirituais e despertando a consciência dos incrédulos para 

seu estado de perdição e miséria. 

Augustus Nicodemus aborda como o Espírito de Deus atua no 

mundo produzindo os efeitos listados acima. Mas, claro, em um aviva-

mento ele faz isso de maneira tão intensa que em pouco tempo de reavi-

vamento espiritual muito mais é realizado do que em anos de pregação 

e trabalho evangelístico. Vale a leitura. 

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

daec1dd27eff_BP811JUNHO2022web.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Pagliacci – LaMínima (2018) 

 

Somos todos palhaços. Tenha isso em mente ao assistir Pagliac-

ci, o filme documental do espetáculo do grupo LaMínima que está dispo-

nível no NOW. 

O espetáculo é uma adaptação da ópera I Pagliacci de Ruggero 

Leoncavallo (1857-1919), escolhida especialmente para comemorar os 

20 anos de estrada do Grupo LaMínima. Também é uma homenagem a 

Domingos Montagner – um dos fundadores do grupo e responsável pela 

concepção da adaptação para comemoração da companhia. 

Os atores e os bastidores por trás da interpretação do texto de 

Luís Alberto de Abreu (que tem comicidade, melodrama e nostalgia) são 

o foco do documentário e nos apresentam com ainda mais força o senti-

mentalismo e o hibridismo da linguagem circense e do teatro, elementos 

centrais na história narrada por Peppe, um velho palhaço de uma trupe 

tradicional, sobre Canio, o chefe deles que ansiava ser reconhecido co-

mo um artista de bom gosto. 

A história central de Canio e sua trupe, com seus amores, trai-

ções e desavenças, ganhou uma graça diferenciada ao ser narrada pe-

las personas envolvidas no espetáculo. 

E mais. Reforçou a importância da inclusão de temas atuais como 

o feminicídio, antes ausente na peça original, por meio da personagem 

Strompa, uma circense forte que, com seus trejeitos exagerados, é res-

ponsável por grande parte dos risos da plateia, mas que também traz ao 

público questionamentos sobre o amor em tempos líquidos e violentos. 

Somos todos palhaços. Somos os intérpretes de Canio, Silvio, 

Nedda, Pepe, Tonio e, muitas vezes, somos Strompa: felizes, exagera-

dos, insistentes e misericordiosos. 

(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 

26- João Eduardo Paschoalini Tavares 

 

28- Ester de Lima Sebastião 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

03- Elizeu Martins de Souza 

 

04- José  Guilherme Baghin 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

09- Letícia e Flávio Adriano Zimmermann    

(Bodas de Açúcar ou Perfume)  06 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 
Adilson 

Zequinha 
Ezequiel 

10/07 
Zequinha  
Ezequiel 
Adalto 

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 Ari e Sônia 

10/07 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

10/07 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

10/07 Presb. Elizeu 

17/07 Presb. Nilman 

24/07  Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

10/07 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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