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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2152 –  28 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 ATENÇÃO: ESTAMOS EM GUERRA 

“Ef 6.10-20“ 

 

            A história humana é a história das guerras. Nunca houve tempo de paz desde que o pecado entrou no 

mundo. Só no século passado, duas sangrentas guerras mundiais ceifaram mais de cem milhões de pessoas. 

Multiplicam-se ainda hoje as guerras tribais, étnicas, religiosas e ideológicas. A guerra de que falarei aqui, po-

rém, não é a batalha com enfrentamento de armas carnais, mas uma guerra ainda mais perigosa. Ninguém é 

dispensado dessa peleja. Nessa conflagração quem não é um guerreiro, é uma vítima. Não há campo neutro 

nessa peleja. 

 

Destacamos aqui alguns pontos importantes: 

            Em primeiro lugar, a natureza dessa guerra. Essa guerra não é contra carne e sangue. Não lutamos 

contra pessoas. Nosso problema não é outro que mora debaixo do mesmo teto nem mesmo aquele que mora 

ao nosso lado ou além-fronteiras. Essa guerra é espiritual. Por isso, não podemos entrar nela usando armas 

carnais. Devemos usar armas espirituais, poderosas em Deus, para anular sofismas e destruir fortalezas. En-

trar num conflito intérmino contra pessoas é fazer o jogo do verdadeiro inimigo contra quem devemos lutar. 

 

            Em segundo lugar, o inimigo a ser enfrentado nessa guerra. Se a nossa luta não é contra carne e san-

gue, a Bíblia diz que é contra o diabo e seus asseclas: principados, potestades, dominadores deste mundo 

tenebroso e forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O diabo não é um mito nem uma energia negativa. 

O diabo é um ser maligno e perverso. A Palavra de Deus o chama de Satanás, diabo, maligno, tentador, enga-

nador, pai da mentira, assassino, ladrão, antiga serpente. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele anda ao 

nosso derredor como leão ao mesmo tempo que é sutil como a serpente. Ele rodeia a terra e passeia por ela, 

buscando alguém para devorar. A Bíblia chama esse inimigo de príncipe da potestade do ar, de espírito que 

atua nos filhos da desobediência. Ele tem uma casa e guarda em segurança todos os seus súditos. Seu reino 

é o reino das trevas e debaixo de sua potestade estão todos aqueles que ainda não foram libertos e remidos 

por Jesus.  

 

            Em terceiro lugar, as artimanhas do inimigo nessa guerra. O inimigo usa várias artimanhas para atacar 

o povo de Deus. Ele coloca dúvidas sobre a veracidade da Palavra. Semeia joio, ou seja, os filhos do maligno 

do trigal de Deus. Ele dissemina falsas doutrinas e realiza falsos milagres. Intercepta orações e coloca barrei-

ras na obra missionária. Ele se opõe aos obreiros de Deus e engana os que abrem brechas para suas artima-

nhas. O inimigo tem um arsenal variado e muda de tática para alcançar seus intentos perversos. Ele age com 

pressão e, também, com perseverança. Não podemos ignorar seus desígnios. Sua aparente trégua é apenas 

um tempo de refazimento de novas estratégias. Precisamos nos acautelar. Homens como Davi e Pedro caí-

ram em suas armadilhas. Homens como Jó foram alvo de suas setas venenosas. 

 

            Em quarto lugar, as armas da vitória nessa guerra. Para enfrentarmos vitoriosamente essa peleja, pre-

cisamos ser revestidos do poder de Deus. Não temos forças em nós mesmos para esse conflito. Precisamos, 

outrossim, ser revestidos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Preci-

samos tanto de armas defensivas como de armas ofensivas. Precisamos orar, jejuar e manejar bem a espada 

do Espírito. É insensatez entrar nesse campo minado de cara limpa, confiando em nossos próprios recursos 

ou predicados morais e espirituais. Precisamos do poder que vem do alto, da força do onipotente, da proteção 

da armadura divina. O diabo e suas hostes, embora tão medonhos e perigosos, já foram vencidos na cruz do 

Calvário e nós somos soldados alistados no exército vitorioso, sob o comando do nosso supremo comandan-

te, Jesus Cristo. Portanto, não é hora de ensarilhar as armas, mas de entrar nessa peleja e vencermos! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes/lpc.org.br/atencao-estamos-em-guerra/ 



 

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 

A verdade na prática – Dan Doriani 

 

 

Escrita de um modo atraente e recheada de insights úteis, a obra 

de Dan Doriani trabalha a teoria e a prática da aplicação das Escrituras 

para o mundo de hoje. 

Doriani nos traz um novo olhar, um excelente fundamento para 

uma nova “ciência da aplicação” ou “hermenêutica aplicada”, visando 

nos ajudar a preencher o vazio com que muitas vezes nos deparamos 

em nosso entendimento de como nos mover da interpretação bíblica pa-

ra a aplicação no nosso dia a dia. 

 

(file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/bp-758-janeiro-

2018.pdf). 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) 

 

 O filme é um clássico que provavelmente você já tenha assistido. 

Independente disso, convidamos você a assistir novamente o filme de 

1994 tendo em mente a questão “destino ou acaso?”, temática reforçada 

logo nos primeiro minutos do filme, quando vemos uma pena sendo jo-

gada de um lado para o outro pelo vento, até pousar ao lado de Forrest 

(Tom Hawks). 

 Em todas as histórias contadas pelo personagem de Tom Hawks, 

temos fatos e detalhes que analisaremos à luz da Escritura para constru-

ir a resposta à nossa pergunta e refletir sobre a vida. 

 Além disso, Forrest Gump é um filme sobre uma verdadeira jorna-

da de um homem que luta contra todas as adversidades. O longa conta 

com abordagem descontraída de fatos históricos, pesados ou não, que 

nos tira boas risadas durante a narração daquele homem com uma his-

tória extraordinária. 

 

(file:///C:/Users/Recepcionista%20da%20IPA/Desktop/bp-758-janeiro-

2018.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 

24- Andréa Séli Coelho 

 

24- Nelson de Lima 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

03- Débora de Campos Viana 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

03- Adilson e Abkelli Ramos    
(Bodas de Papel)  01 ano  
 
_________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 
Edgard 
Adilson 

Zequinha 

04/09 
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 Zequinha e Dalva 

04/09 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

04/09 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

04/09 Pastor. Wipson 

11/09 Presb. Plínio 

18/09 Presb.  José Júnior 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

04/09 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) 

 
ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
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