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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2150 –  07 de agosto 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 

                                                           

 
 
 

 

  
ONDE MORA A FELICIDADE? 

            A felicidade é o sonho de consumo de todo ser humano. Mas, onde mora a felicidade? Qual é o seu ende-

reço? Salomão, o homem mais rico e mais sábio do seu tempo, empreendeu uma busca, no afã de encontrar a 

felicidade. Onde a buscou? 

 

            Em primeiro lugar, na diversão (Ec 2.1,2). O riso e a alegria, nos mais diversos estilos de diversão, não pu-

deram satisfazer seu desejo de felicidade. O riso zombeteiro, nas ruidosas gargalhadas dos happy hours da vida 

apaga-se no rosto sulcado de dor e molhado de lágrimas. Esse riso não passa de loucura e essa alegria efêmera 

de nada serve. 

 

            Em segundo lugar, na bebida (Ec 2.3). Malogrado o seu propósito de encontrar a felicidade na diversão, 

Salomão a procura no fundo de uma garrafa de vinho. Seu vinho era produzido de suas próprias vinhas. Vinho de 

qualidade. Vinho de melhor classificação. Porém, o vinho não saciou sua sede de prazer nem lhe levou às fontes 

da felicidade. Em vez de usar seus poucos dias para buscar o que é eterno, o rei-pregador tentou, em vão, encon-

trar felicidade na bebida e mais uma vez se frustrou. 

 

            Em terceiro lugar, nos empreendimentos (Ec 2.4-6). Salomão deixou o prazer da diversão e do vinho e lan-

çou-se no trabalho, com o propósito de realizar grandes empreendimentos. Casas, vinhas, jardins, açudes. Tudo o 

que fez tinha o carimbo da pluralidade. Tudo o que fez tinha o propósito de servir a ele mesmo. Ele era o autor de 

suas obras e o beneficiário de seus empreendimentos. Tudo o que empreendeu tinha o selo da superlatividade. 

Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Mais a felicidade, também não estava presente nos grandes e múl-

tiplos empreendimentos. 

 

            Em quarto lugar, na riqueza (Ec 2.7,8a). Salomão dá mais um passo na busca da felicidade e a procura na 

riqueza. Tornou-se proverbialmente rico, o mais rico de sua geração. Comprou muitos servos além dos muitos ser-

vos que haviam nascido em sua casa. Acumulou ouro e prata como nenhum outro antes dele. Mas, a riqueza não 

preencheu o vazio do seu coração nem alimentou sua alma com o sonho dourado da felicidade. 

 

            Em quinto lugar, na música (Ec 2.8b). Salomão colocou mais um ingrediente no cardápio, com o propósito 

de experimentar a felicidade. Proveu-se de cantores e cantoras. Esse hobby caro e raro, enchia suas noites de 

sons agradáveis e seus banquetes de melhor ambiente. Porém, a felicidade também não foi encontrada na música 

e nos shows particulares contratados para lhe alegrar a alma. 

 

            Em sexto lugar, no sexo (Ec 2.8c). Salomão tinha em seu harém setecentas princesas e trezentas concubi-

nas (1Rs 11.3). As mulheres mais bonitas e mais ricas do estrangeiro e da sua nação frequentavam o seu leito. 

Ele desfrutou do prazer sexual com exuberância e variedade como nenhum outro homem igual a ele. Porém, to-

dos os baldes de prazer que ele jogou para dentro do seu coração, não saciaram sua sede de felicidade. 

            Em sétimo lugar, na fama (Ec 2.9). Na sua corrida rumo à felicidade, Salomão a procura nos corredores da 

fama. Tornou-se o Topo 1 da fama. Ninguém se assemelhou a ele em sabedoria e riqueza. Ocupar o pináculo da 

pirâmide social, porém, não atendeu o seu desejo de felicidade. As coisas temporais e terrenas, por mais abun-

dantes e excelentes não lhe deram acesso ao banquete da felicidade. 

 

            Em oitavo lugar, nos prazeres carnais (Ec 2.10). Salomão não negou aos seus olhos nem ao seu coração 

tudo quanto desejaram. Mesmo governado pelo império dos sentidos e atendendo aos ditames dos desejos car-

nais, não conseguiu preencher o vazio do seu coração. O resultado de todas as suas buscas foi uma frustração 

profunda e uma decepção absoluta. Tudo que possuiu e experimentou não passava de vaidade, bolha de sabão. 

Suas buscas inglórias foi como correr atrás do vento. Debaixo do sol, nada deu sentido à sua vida (Ec 2.11). O 

sentido da vida está acima do sol. A felicidade existe e pode ser encontrada, encontrada apenas em Deus. Na pre-

sença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente (Sl 16.11). Jesus é a nossa alegria. Ele veio para 

nos dar vida e vida em abundância (Jo 10.10).           
Rev. Hernandes Dias Lopes 



 

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! 

 

 

PARTICIPE ATIVAMENTE DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CAN-

DIDATOS AO PASTORADO DE NOSSA IGREJA.  

 

ACOMPANHE OS PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

 dias 06 e 07 de agosto: (sábado) estudo para os jovens às 19:30h; 

domingo EBD às 09:00h e culto às 19:00h - com Seminarista Dani-

lo Tescarollo, da IPLimeira. 

 

 dias 13 e 14 de agosto: (sábado) estudo para os jovens às 19:30h; 

domingo EBD às 09:00h e culto às 19:00h - com Rev. Anderson 

Carlos Duarte, da IPCentenário, de Rio Claro. 

 

 Seu feedback aos presbíteros será importante para que o Conse-

lho possa decidir sobre a candidato a indicar ao Presbitério para 

designação de nosso futuro pastor. 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

      

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Criados para a alegria 

Jonathan Parnell & Owen Strachan 2022 

 

 Com prefácio de John Piper, o livro organizado por seus discípu-

los Jonathan Parnell & Owen Strachan aborda um dos temas mais im-

portantes (e controversos) do nosso tempo: a criação de homens e mu-

lheres à imagem de Deus – iguais em valor e complementares em pa-

péis. 

 Nesse contexto, Criados para a Alegria apresenta contribuições 

de catorze jovens líderes, lançando uma visão unificada para a masculi-

nidade e feminilidade cristãs. Um novo olhar envolvente e rico a respeito 

de gênero, família e de como o evangelho impacta a identidade e prática 

de homens e mulheres. Vale a leitura. 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/984cec28-93fb-43ca-83c8-

2eb3ae36146e_BP812JULHO2022ebrgb.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Extraordinário (2017) 

 

É fato. A divulgação, no último mês, do trailer de Extraordinário 2 

encantou aqueles que não abrem mão de bons e emocionantes filmes. E 

o primeiro longa sobre Auggie é uma das dicas do mês. Aquecimento 

para o lançamento do segundo semestre do ano. 

Extraordinário é um filme sobre o poder da gentileza, respeito e 

compaixão pelo próximo. Auggie é um menino que nasceu com uma de-

ficiência facial e aprendeu a levar a vida e seus problemas de uma ma-

neira leve e com muito humor. Sua família é a responsável pela criação 

de um pequeno homem disposto a enfrentar todas as dificuldades da 

vida, sempre sendo gentil com as pessoas. 

O mundo de Auggie encanta crianças e adultos, os leva a refletir 

sobre atitudes e os lembra de que ser gentil é sempre a melhor opção.  

Sucesso mundial, Extraordinário conta a história de diferentes 

pontos de vista: do próprio Auggie, seus familiares e amigos; uma ma-

neira de fazer o telespectador entender e refletir sobre as diversas reali-

dades que os cercam e os convida a olharem todos com amor e gentile-

za. “Faça da gentileza seu modus operandi diário e mude o mundo” – 

Annie Lenox. 
(https://ipb.org.br/content/conteudos/984cec28-93fb-43ca-83c8-

2eb3ae36146e_BP812JULHO2022ebrgb.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);  Maria Neide Bernardes (leucemia), Ademir Francis-

co (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. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

02- Gesiane de Salles Cardin 

 

05- Babisy Juliana Amaral 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

09- Ana Maria Baghin 

 

09- Rafaela Cristina Rossi 

 

13- Everaldo Sérgio Carmello 

 

 

_________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 

14/08 
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 Fernando e Eliana 

14/08 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

14/08 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. José Júnior 

14/08 Presb. Wellington 

21/08 Presb. Elizeu 

28/08  Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

14/08 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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