
 

Rua Júlio Mesquita, 407 - Centro - Araras - SP CEP 13600-060 Tel.: 3351-1403  
 
(19) 99485-4558 –Secretaria  
(segunda a sexta) 

 
CNPJ: 44.701.399/0001-03 
BANCO DO BRASIL  (bco 001) 
AG: 0341-7  CC: 4275-7 
 
CULTOS DOMINICAIS: 
Escola Dominical, às 09:00h 
Culto de Adoração, às 19:00h 
 
LIDERANÇA: 
Rev. Wipson S. Almeida (titular) 
 
 
Presbíteros: 
Elizeu Martins 
 
 
José  Dilson  Vieira  Araújo Júnior 
 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Plínio Cardin 
 
 
Sidnei Mathias 
 
 
Wellington Portes  
 
 
Diáconos: 
Adalto Merquiades 
 
 
Adilson Ramos Filho  
 
 
Amarildo Simeão 
 
 
André Moro 
 
 
Carlos Alexandre Marinho 
 

Edgard Araújo 
 
 
Ezequiel Marques Barcellos  
 
 
Fernando  Recchia 
 
 
João Eduardo Paschoalini 
 
 
José Claudio Moura  
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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 

                                                           

 
 
 

 

  
A ÁGUIA, NOSSA PEDAGOGA 

 

            A águia é uma ave de rapina. Sua força é descomunal. Suas asas são possantes, suas garras são ar-

mas poderosas, seu bico é forte como aço e sua visão é colossal. Essa rainha do espaço faz voos solitários, 

altaneiros e longínquos; isso porque ela se renova de tempos em tempos. A águia é símbolo de nobreza e for-

ça, coragem e determinação. Ela serve para nós como pedagoga. Vejamos: 

 

            Em primeiro lugar, a águia nos ensina acerca da necessidade do vigor renovado. “Ele é quem farta de 

bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia” (Sl 103.5). A águia faz voos alta-

neiros e longínquos. Ela, como um projétil, desce das alturas, para apanhar sua presa e assim, dá de comer a 

seus filhotes, protegidos no pico das montanhas. A águia, ao longo de sua vida, passa por tempos de renovo, 

quando sua plumagem é trocada e seu vigor é remoçado. O salmista nos diz que, assim como a águia passa 

por esse processo de renovação, o Senhor também farta de bens a nossa velhice e renova a mocidade como 

a da águia. Precisamos despojar nossas as velhas plumagens e manter nossas armas de combate e defesa 

em ordem. Precisamos do vigor que vem do Senhor para que nossa mocidade seja renovada como a da 

águia. A Escritura diz: “Mas os que esperam no Senhor renovam a suas forças, sobem com asas como águias, 

correm e não se cansam, caminham e não se fatigam” (Is 40.31). 

 

            Em segundo lugar, a águia nos ensina acerca da necessidade de colocarmos nossos filhos em lugar 

seguro, longe dos predadores. “Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita 

nos penhascos onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro” (Jó 39.27,28). A águia 

faz o ninho de seus filhos no alto dos penhascos, em lugar seguro, longe dos predadores. Oferece aos filhos 

não apenas sustento, mas, também, segurança. Os predadores estão sempre buscando ninhos desprotegidos 

para devorar filhotes indefesos. A águia nos ensina a cuidar de nossos filhos. Os predadores estão espalhados 

por todos os lados com suas redes estendidas. A aproximação deles pode ser sutil ou implacável, mas é sem-

pre perigosa. Manter os nossos filhos em lugar seguro é essencial para que cresçam e sejam bem-sucedidos. 

O refúgio verdadeiro para os nossos filhos é Jesus. Ele é a rocha que nos protege dos ataques ferozes dos 

inimigos. Nele encontramos provisão para a vida e plena satisfação para a eternidade. 

 

            Em terceiro lugar, a águia nos ensina a ser exemplo para nossos filhos e nunca desistir deles. “Como a 

águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre 

elas” (Dt 32.11). A águia não apenas coloca o ninho dos filhotes em lugar seguro, no topo dos penhascos, 

mas, também, prepara-os para a vida. Na hora de sair do conforto cálido do ninho, a águia voeja sobre sua 

ninhada, dando aos filhotes o exemplo de como se voa. Mais do que isso, a águia os arranca do ninho e, to-

mando-os, os leva sobre suas possantes asas. A águia jamais desiste de seus filhotes. Faz deles seus discí-

pulos. Não os deixa entregues à sua própria sorte. O cuidado da águia com seus filhotes é demonstrado na 

preparação do ninho, no lugar onde o ninho é colocado, no exemplo e na condução. A águia, como pedagoga, 

demonstra que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Nossos 

filhos precisam mais do que de abrigo e provisão. Eles precisam de exemplo, ensino e liderança. Nossos filhos 

nos observam mais do que nos escutam. Há momentos que precisaremos carregar nossos filhos como a 

águia transporta seus filhos sobre as asas. Nossos filhos são preciosos e nenhuma vitória nossa compensa a 

derrota deles. Nossos filhos são herança de Deus. São filhos da promessa. Nunca podemos desistir deles. 

Portanto, vamos observar a águia como nossa pedagoga e aprender esses princípios tão importantes para 

nossa jornada segura rumo à glória!  

 

Rev. Hernandes Dias Lopes/ https://lpc.org.br/a-aguia-nossa-pedagoga/ 



 

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. 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 25/08, quinta-feira  às 19:30h, haverá reu-

nião da Junta, na Igreja. Reserve essa data e não deixe de comparecer. 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

      

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Medo e Fuga 

Edward T. Welch 2022 

 

 Um roteiro bíblico para uma vida de serenidade e segurança. As-

sim é Medo e Fuga, obra de Edward T. Welch que investiga as raízes do 

medo na alma humana e as ramificações de viver nas garras da ansie-

dade, preocupação e pavor. Muito mais do que apenas outro guia de au-

toajuda da psicologia, o livro de meditações é um convite aos leitores 

para descobrirem por si mesmos que a Bíblia está cheia de belas pala-

vras de conforto para pessoas temerosas (e que toda pessoa tem medo 

de alguma coisa). 

 E mais. Essa cartilha oferece sólida teologia bíblica e, momento a 

momento, incentivo ponderado para o salvamento de vidas no campo de 

batalha do coração e da mente. 

(file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/984cec28-

93fb-43ca-83c8-2eb3ae36146e_BP812JULHO2022ebrgb.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Para salvar uma vida 

O filme pode até ter o tradicional enredo americano de filme ado-

lescente com a turminha popular vs. Os excluídos, mas o seu questiona-

mento é diferente. Para Salvar uma Vida vem para nos questionar sobre 

o que fazemos para salvar a vida de um próximo que em silêncio pede 

por ajuda. 

Jake Talor é o clássico jogador de basquete popular com a vida 

perfeitinha, mas que vê seu mundo desabar ao ver um amigo de infância 

suicidar frente toda a escola. O motivo: bullying e exclusão social – te-

mas presentes no dia a dia das nossas crianças e adolescentes. 

O jovem então começa a questionar o que poderia ter feito para 

salvar a vida de seu amigo. É nessa jornada que Jake sai de sua zona 

de conforto e conhece um mundo completamente diferente do seu. O 

filme nos ensina e nos leva a refletir sobre amor ao próximo e em como 

podemos fazer diferença.  

https://www.ipb.org.br/content/Arquivos/bp759fev2018-grafica-baixa.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 

16- Raimundo Dias Baraúna 

 

19- Juliene Berbert Toledo França 

 

20- Ana Kelly Martins Gonçalves Santos 

 

 

 

 

 



ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

24- Andréa Séli Coelho 

 

24- Nelson de Lima 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

25- André e Marisol Moro   
(Bodas de Cristal) 15 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 
Fernando  
Edgard 
Adilson 

28/08 
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 Ezequiel e Pedro 

28/08 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

28/08 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

28/08 Presb. Nilman 

04/09 Pastor. Wipson 

11/09 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

28/08 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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