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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2154 –  11 de setembro 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

O PODER DA COMUNICAÇÃO 

“… todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar” (Tg 1.19) 

 

 A Epístola de Tiago é considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento. A carta é prática e tange 

os assuntos mais importantes da vida. No texto em epígrafe, Tiago oferece três princípios fundamentais de 

comunicação. Vejamos: 

 

  Em primeiro lugar, a prontidão para ouvir. Fomos feitos para ouvir mais e falar menos. Temos duas 

conchas acústicas externas e apenas uma língua amuralhada de dentes. Precisamos ouvir mais e falar me-

nos. A palavra “pronto”, na língua grega, é taxis, de um vem a nossa palavra portuguesa “taxi”. Um taxi é um 

carro de serviço que lhe atende quando você chama. Com essa prontidão devemos ouvir. Não escutamos 

apenas com os ouvidos, mas, também, com os olhos, dedicando ao interlocutor, plena atenção. Embora, a so-

ciedade tenha avançado de forma colossal na área da comunicação, multiplicando e incrementando os meios 

de informação, estamos recuando na área dos relacionamentos interpessoais. Somos uma geração de gente 

conectada nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, estamos sacrificando os relacionamentos reais. Gasta-

mos tempo demais fazendo conexões com quem não conhecemos e perdemos o vínculo com quem vive co-

nosco ou mora do nosso lado. Aprender a ouvir é o segredo de uma boa comunicação. Investir nos relaciona-

mentos é a chave da boa comunicação. Se quisermos ter amigos, precisamos ser amigos. Se quisermos ser 

ouvidos, precisamos ouvir. 

 

  Em segundo lugar, a cautela no falar. Se devemos estar prontos para ouvir, devemos ser tardios para 

falar. A palavra falada é como uma flecha lançada, não volta mais. Nossas palavras devem ser poucas e pru-

dentes. Devemos passá-las pelo filtro da verdade. Devemos falar apenas o que for útil para a edificação. Nos-

sos lábios devem destilar o néctar da bondade e não o fel da intriga. Nossa boca deve ser fonte de consolo e 

não um instrumento de contenda. A língua tem o poder de dirigir como o freio de um cavalo ou como o leme 

de um navio. Podemos, com ela, conduzir nossa vida em segurança ou provocar grandes desastres. Nossa 

língua tem o poder de destruir ou edificar. É como um veneno letal ou como um fogo devastador. A língua, em-

bora seja um pequeno órgão, dirige todo o corpo. É, também, indomável. O homem, com seu gênio, doma as 

aves dos céus, os animais do campo e os peixes do mar. Porém, não consegue domar sua própria língua. A 

Escritura diz que a morte e a vida estão no poder da língua (Pv 18.21). Nossas palavras devem ser medicina 

para a alma e não veneno mortal. 

 

 Em terceiro lugar, o cuidado para não se irar. A ira é uma reação natural a tudo aquilo que nos atinge e 

nos fere. É útil e até necessária. Não podemos ser neutros ou indiferentes às clamorosas injustiças que er-

guem sua fronte à nossa volta. A ordem divina, portanto, é irar e não pecar. Há dois perigos quanto à ira que 

precisamos evitar. O primeiro deles é a explosão da ira. Há pessoas temperamentais que perdem o controle 

de si mesmas e machucam as pessoas à sua volta. São explosivas e jogam estilhaços para todos os lados, 

ferindo as pessoas. O segundo perigo é o congelamento da ira. Nesse caso, a pessoa não explode, mas ar-

mazena a ira. Torna-se um vulcão. Aparentemente está tudo calmo, mas há um fogo latente, que a qualquer 

momento, pode vazar e lançar suas lavas esbraseadas e arruinar tudo à sua volta. A comunicação harmoniosa 

é vital para termos relacionamentos saudáveis que glorificam a Deus e promovem a paz. 

 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes / https://lpc.org.br/o-poder-da-comunicacao/ 



 

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 

Contra todos os deuses Phillip E. Johnson / John Mark Reynolds - 2022 

Afinal, o que está certo e o que está errado sobre o Novo Ateís-

mo? Em Contra todos os deuses, Phillip Johnson (o pai do movimento 

de Design Inteligente) e John Mark Reynolds abordam como os novos 

ateus estão tornando a crença em qualquer religião um problema, espe-

cialmente no contexto universitário, onde, por décadas, perguntas sobre 

fé e razão foram retiradas da mesa para uma discussão séria. Mas, em 

paralelo, criando um debate aberto sobre os tópicos de Deus, evolução e 

criação. 

O resultado, acredite, tem sido uma oportunidade única para nós 

cristãos. O motivo? 

Podemos nos envolver nas opiniões dessa nova e agressiva for-

ma de atividade anti-religiosa de forma a expor nossa visão bíblica com 

habilidade e discernimento. E mais. Questionar se a evidência exposta 

pelos novos ateus leva a um naturalismo materialista ou aponta para um 

Deus criador. Informe-se. Tenha coragem. Participe da discussão. 

 

(https://www.ipb.org.br/content/conteudos/7959da83-7971-4be5-8f0a-

31a268aa12df_BP814Setembro2022_final_web.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Agente Oculto 

(2022) 

 

O filme exclusivo dos Irmãos Russos para a Netflix pode ser defi-

nido em duas palavras: ação e redenção. Agente Oculto, estrelado por 

Ryan Gosling e Chris Evans, é a dica para aqueles que buscam por fil-

mes eletrizantes que envolvem organizações secretas de espionagem, 

conspiração e justiça. 

Durante 2h2min acompanhamos a história do agente mais valioso 

da CIA, cuja identidade é desconhecida, que descobre segredos da 

agência e desencadeia uma caçada global por assassinos libertados por 

seu ex-colega. 

Agente Oculto conta ainda com a participação do ator brasileiro 

Wagner Moura e de atores como Ana De Armas e Regé-Jean Page. 

 

(https://www.ipb.org.br/content/conteudos/7959da83-7971-4be5-8f0a-

31a268aa12df_BP814Setembro2022_final_web.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 

04- João Sebastião Filho 

 

04- Max Reis dos Santos Jesus 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

12- Pedro Marques Barcellos 

 

12- Pedro Vieira 

 

17- Sônia Maria Cintra Nunes 

 

 

 
_________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 
Zequinha 
Ezequiel 
Adalto 

18/09 
Ezequiel 
Adalto 

Amarildo 

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 Carlos e Tamires 

18/09 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

18/09 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

18/09 Presb. José Júnior 

25/09 Presb. Wellington 

02/10 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

18/09 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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