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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2155 –  18 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

UMA INSATISFAÇÃO CRÔNICA 

“Quem ama o dinheiro jamais dele se farta…” (Ec 5.10). 

 

            O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Sendo usado para o nosso bem e para o bem do pró-

ximo é uma bênção, mas usado de forma egoísta, só para o nosso deleite e de forma avarenta, só para explorar o 

próximo, é uma maldição. Certamente, o problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter; não é guardar di-

nheiro no banco, mas entronizá-lo no coração. 

 

            O dinheiro é necessário, pois sem ele não suprimos nossas necessidades nem podemos socorrer os ne-

cessitados. Porém, o dinheiro por mais volumoso, não pode nos oferecer felicidade nem segurança. É ledo enga-

no pensar que o dinheiro é fonte de alegria ou imaginar que o dinheiro nos blinda dos perigos da vida. O dinheiro é 

volátil. É insensatez, portanto, confiar na instabilidade da riqueza. O dinheiro, outrossim, não pode comprar as coi-

sas mais importantes. O dinheiro pode nos dar momentos felizes, mas não pode adquirir para nós felicidade. Pode 

nos dar uma casa, mas não um lar; pode nos dar conforto, mas não saúde; pode nos dar alimento, mas não apeti-

te; pode nos dar bajuladores, mas não amigos; pode nos dar um rico funeral, mas não a vida eterna. 

 

            O dinheiro pode ser conquistado por nós com o suor do nosso rosto ou pode ser deixado para nós como 

herança dos nossos pais. Pode vir do trabalho das nossas mãos ou das mãos daqueles que laboraram antes de 

nós. O dinheiro, porém, não pode ser levado por nós. O homem mais rico não pode levar sequer um mísero centa-

vo de toda a sua fortuna. Não há gaveta em caixão nem caminhão de mudança em enterro. Mesmo possuindo um 

império econômico, ao morrer, o homem deixa tudo. O dinheiro só pode ir conosco até à sepultura. Tudo o que 

granjeamos e recebemos é deixado aqui mesmo. As riquezas da terra não realizam nenhuma marcha conosco 

além da sepultura. 

 

            O amor do dinheiro é raiz de todos os males. Muitos caem nos laços da cobiça e atormentam a sua alma 

com muitos flagelos. Há aqueles que até mesmo se desviam da fé e mergulham sua alma em doída angústia e 

pesada tribulação. Por amor ao dinheiro, muitos vivem e morrem, casam-se e descasam, matam e mandam matar, 

corrompem e são corrompidos. Por amor ao dinheiro, o homem se bestializa e declara guerra ao seu próximo. Por 

amor ao dinheiro, ladrões lançam mão dos bens alheios à sorrelfa ou às claras. Por amor ao dinheiro, a vida hu-

mana é ceifada sem piedade e guerras sangrentas são alimentadas. 

 

            Quem ama o dinheiro, diz Salomão, jamais dele se farta. O homem nunca tem o bastante. Sempre quer 

mais, muito mais. O amor do dinheiro é o progenitor de uma insatisfação crônica. Embora o homem consiga jogar 

para dentro do coração baldes de prazer, continua infeliz. Embora alcance o pináculo do sucesso econômico, ain-

da vive de mãos vazias. Embora viva cercado de fartura colossal, ainda permanece insatisfeito. Salomão, sendo o 

homem mais rico de sua geração, sendo possuidor de ouro e prata, sendo o donatário de terras e rebanhos, sen-

do senhor de servos e servas, nunca conseguiu satisfação nas coisas ou empreendimentos. Buscou preencher o 

vazio de seu coração com riso, bebida, empreendimentos, riquezas, música, sexo e fama. Porém, o que encontrou 

foi uma insatisfação crônica, um vazio impreenchível, uma corrida atrás do vento. 

 

 Resta claro afirmar que a satisfação não está nas coisas, mas em Deus. É na presença dele que existe ple-

nitude de alegria; é em sua destra que há delícias perpetuamente. Deus colocou a eternidade no coração do ho-

mem e as coisas terrenas não podem dar-lhe plena satisfação. Só Jesus satisfaz. Só ele pode oferecer vida abun-

dante. Só nele nosso coração pode beber a largos das fontes da salvação. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes//https://lpc.org.br/uma-insatisfacao-cronica/ 



 

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! 

 

PREGADOR CONVIDADO 

 Neste domingo 18/09/2022, quem nos trará a mensagem é o Rev. 

Paulo Boschi, na Escola Bíblica Dominical e também no Culto. Que 

Deus os abençoe ricamente! 

 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

      

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Dinheiro honesto 

Gary Kilgore North 

2022 

 

 Precisamos falar sobre finanças. Muitos crentes imaginam que a 

Bíblia favorece esquemas inflacionários, proíbe o pagamento e recebi-

mento de juros e exige um monopólio do governo sobre dinheiro para 

financiar projetos gloriosos governamentais para ajudar carentes. Dinhei-

ro honesto expõe esses pré-conceitos com uma descrição impressionan-

te do contexto histórico dos ensinamentos bíblicos sobre dinheiro, ban-

cos e comércio. 

 Gary North aponta como a Bíblia é parte fundamental da compre-

ensão de cada aspecto da vida pública e da moralidade. 

Você pode pesquisar nas bibliotecas e não vai encontrar um guia tão 

bom quanto o relato detalhado desse livro sobre todas as menções ao 

dinheiro e ao sistema bancário nas Escrituras. Os governos que mono-

polizam o sistema monetário estão abusando de seu poder. Os governos 

não podem ser confiáveis com dinheiro. Essa é a lição. 

 

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

31a268aa12df_BP814Setembro2022_final_web.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Os Miseráveis  (2012) 

 

Revistar clássicos da literatura e do cinema sempre vai bem… 

Principalmente quando a obra em questão é Os Miseráveis. 

Estrelado por Hugh Jackman, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, 

Russell Crowe e Eddie Redmayne — e mais uma lista extensa de atores 

renomados, o musical disponível no Prime Vídeo é inspirado no romance 

homônimo de Victor Hugo e apresenta a história do Jean Valjean, um ex-

prisioneiro perseguido ao longo de décadas pelo impiedoso policial Ja-

vert. 

Ambientado na França do século 19, Os Miseráveis une todos os 

elementos de um drama de sucesso: amor, guerra e redenção. 

Jean Valjean é o clássico personagem principal que tem o seu 

enredo construído em cima da linguagem cinematográfica conhecida co-

mo Jornada do Herói, na qual o vemos vivenciar 12 etapas importantes 

para desenvolvimento da história central e sua paternidade adotiva: o 

mundo comum; o chamado à aventura; recusa do chamado; encontro 

com o mentor; a travessia do primeiro limiar; provas, aliados e inimigos; 

aproximação da caverna secreta; a provação; a recompensa; o caminho 

de volta; a ressurreição; e o retorno com o elixir. E mais. O musical en-

canta com seus figurinos, trilha sonora e fator histórico (afinal, tem como 

pano de fundo a Revolução Francesa). Vale a pena ver (e rever). 

 

(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 

12- Pedro Marques Barcellos 

 

12- Pedro Vieira 

 

17- Sônia Maria Cintra Nunes 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

23- Valdeliz Ferreira Reis Gomes 

 

24- José Renan dos Santos 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

22- Cássia e Adilson Bernardes    

(Bodas de Zircão) 21 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 
Ezequiel 
Adalto 

Amarildo 

25/09 
Adalto 

Amarildo 
João 

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 

25/09 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

25/09 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. José Júnior 

25/09 Presb. Wellington 

02/10 Pastor. Wipson 

09/10 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

25/09 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) 
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