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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 VIDA É FEITA DE ESCOLHAS 

“Vê que proponho, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal […]. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua 

descendência” (Dt 30.15,19). 

  Fazer escolhas não é uma escolha. É imperioso fazermos escolhas. É impossível passar pela vida 

sem tomarmos decisões. Até os indecisos decidem. Eles decidem não decidir. Há escolhas sábias e escolhas 

insensatas, mas nunca escolhas sem consequências. Quais escolhas devemos fazer? 

 Em primeiro lugar, devemos escolher a vida e não a morte. Deus sempre coloca diante de nós a vida e 

a morte e nos exorta a escolher a vida. O bem e o mal estão no cardápio de nossas escolhas. Escolher a vida 

é optar pelo caminho que conduz à salvação. Escolher a morte é virar as costas para Deus e rumar célere pa-

ra a perdição eterna. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que ele se converta e viva. O cami-

nho da salvação é estreito, mas conduz à vida; o caminho da perdição é largo, mas seu fim é a morte eterna. 

A porta da salvação é estreita, mas é a única que conduz à salvação, à provisão e à liberdade. Essa porta é 

Jesus. A porta da condenação é larga e são muitos os que entram por ela, mas o fim de todos esses é a perdi-

ção eterna. Não hesite. Faça, agora mesmo, opção pela vida! 

 Em segundo lugar, devemos escolher a liberdade e não a escravidão. A liberdade é um bem maior e 

melhor do que a própria vida. Porém, não raro, a escravidão vem disfarçada, fazendo ruidosa propaganda de 

liberdade. Aqueles que defendem o aborto, dizem que a mulher é livre para arrancar de seu ventre o bebê que 

está sendo gerado, como se fosse uma verruga pestilenta, mas escondem os horrores da culpa pelo crime de 

sangue de assassinar um inocente indefeso no mais sagrado santuário da vida. Aqueles que defendem a libe-

ração das drogas o fazem em nome da liberdade, mas escondem o horror enfrentado pela família ao conviver 

com o cárcere emocional de ter um dependente químico em casa. Aqueles que defendem a ideologia de gêne-

ro, drapejam suas bandeiras em nome da liberdade de escolha, mas não mostram o medonho conflito físico, 

moral e espiritual vivenciados por aqueles que mudaram o seu modo natural de viver. A sociedade rendida à 

ditadura do relativismo aplaude a destruição dos valores morais que sustentaram as nações como se esse 

desbarrancamento da virtude fosse um progresso, porém, labora contra si mesma, pois nesse caminho de li-

bertinagem só se colhe frustração a decadência. 

 Em terceiro lugar, devemos escolher a democracia e não a ditadura. Há muitas ideologias que fazem 

propaganda de democracia, mas na verdade, laboram pela supressão dos direitos fundamentais. Falam de 

justiça social, mas nivelam a todos na pobreza. Discursam em favor dos pobres, mas usam-nos como massa 

de manobra para se perpetuarem no poder e reduzir todos à miséria. Falam de paz, mas os súditos que vivem 

debaixo do seu tacão são oprimidos pela truculência. Falam de liberdade, mas os cidadãos de sua autocracia 

não são livres para, se sequer, sair de seus países totalitários. Falam em oportunidades para todos, mas usam 

todos como escravos para manter o luxo de seus palácios. 

 Em quarto lugar, devemos escolher os valores absolutos e não o relativismo moral. Os fundamentos da 

nossa sociedade estão sendo atacados. Os marcos estão sendo removidos. Os valores morais estão sendo 

colocados de cabeça para baixo. A sociedade rendida à ética flácida e situacional não apenas tolera o erro, 

mas inverte os valores. Transformam o mal em bem, as trevas em luz e o doce em amargo. A ética judaico-

cristã tem sido atacada com rigor desmesurado nos parlamentos, nas cortes, na grande mídia, na literatura, 

nas escolas e nas ruas, mundo a fora. Fazem troça da virtude e aplaudem os vícios. Promovem a degradação 

moral e zombam da castidade. Atacam o casamento e defendem o sexo sem compromisso. Escarnecem da 

família e promovem a ideologia de gênero. Sacodem o jugo suave de Cristo e colocam o pescoço debaixo da 

canga pesada do secularismo ateu. 

 Hoje precisamos fazer nossas escolhas. Que sua escolha seja por Deus, pela vida, pela liberdade, pe-

la família! Se escolhermos bem, viveremos bem, agora e por toda a eternidade! 

Rev. Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/a-vida-e-feita-de-escolhas  



 

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 

Como viveremos? – Francis Schaeffer 

 

A primeira edição brasileira de Como Viveremos? é de 2003, mas 

o seu conteúdo segue atual e relevante, principalmente para o cenário 

da pandemia. 

Francis Schaeffer apresenta aos leitores uma cuidadosa análise 

das principais características de nossa época em busca de soluções pa-

ra os problemas que enfrentamos. Para isso, realiza um estudo dos mo-

mentos cruciais da História, responsáveis pela formação da cultura con-

temporânea, e do pensamento das pessoas que fizeram com que esses 

momentos viessem a acontecer. 

Um guia elaborado na esperança de que uma luz possa ser lan-

çada sobre a nossa era e de que alternativas (baseadas na graça e po-

der de Deus) para os nossos problemas serão encontradas, é esse o 

enredo de Como Viveremos?. Vale a leitura. 

(https://ipb.org.br/content/Arquivos/bp797abril2021-web-rgb-1.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

O amor ao próximo é protagonista em Relatos do Mundo, disponí-

vel no Netflix 

 

“Ela precisa rir e sonhar. Precisa criar novas memórias”. No cená-

rio atual todos nós precisamos, não é mesmo? E em Relatos do Mundo 

essa é a missão de Tom Hanks. 

O filme que se passa cinco após o fim da Guerra Civil estaduni-

dense, mostra o Capitão Jefferson Kyle Kidd (Hanks), um viúvo e vetera-

no de três guerras a cumprir uma promessa de entregar a jovem Johan-

na (Helena Zengel), que foi sequestrada pelo povo indígena Kiowa e que 

não fala inglês, aos cuidados de seus tios, os únicos parentes que so-

breviveram ao ataque da tribo. 

A dupla viaja centenas de quilômetros e enfrentam graves perigos 

enquanto na busca do novo lar da jovem criança loira e de olhos hipnoti-

zantes. 

Uma história que nos relembra da simplicidade, graça e o poder 

de fazer o bem sem olhar a quem, sem desejar nada em troca. Algo que 

precisamos resgatar em 2021. 

#FicaDica: o filme conta com uma estética de faroeste e uma foto-

grafia belíssima, admire. 

(https://ipb.org.br/content/Arquivos/bp797abril2021-web-rgb-1.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 

23- Valdeliz Ferreira Reis Gomes 

 

24- José Renan dos Santos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

26- Kevyn Martins Gonçalves Santos 

 

27- Ivone Maria Silva Santos 

 

27- Raphael Martins Gonçalves Santos 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

25- Ivone e José Roberto Beraldo    

( Bodas de Prata Dourada) 42 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 
Adalto 

Amarildo 
João 

02/10 
Amarildo 

João 
Carlos 

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 Ari e Sônia 

02/10 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

02/10 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Wellington 

02/10 Pastor. Wipson 

09/10 Presb. Elizeu 

16/10 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

02/10 João 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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