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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2158 –  09 de outubro 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

A QUEDA 

“... pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação...” Romanos 

5.18 

 

Deus criou o homem perfeito, colocou-o num jardim perfeito e tinha com ele perfeita comunhão. Deus deu a 

ele todos os privilégios e excelentes oportunidades para ser o gestor da criação. Deveria ele lavrar e guardar a 

terra. Deveria ele governar sobre as aves dos céus, os animais da terra e os peixes do mar. Deveria ele des-

frutar do fruto de todas as árvores do jardim, porém, não poderia comer do fruto da árvore da vida. A sentença 

era sumária, “porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás”. 

 

 

A serpente, a mais sagaz das criaturas, enganou Eva e ela comeu e deu do fruto proibido ao seu marido e ele 

comeu. Como Adão era o cabeça federal da raça, ele foi o responsável pela queda de toda a humanidade. O 

apóstolo Paulo diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou 

por todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 

 

 

A queda foi o maior desastre na história dos homens. O pecado é maligníssimo. É pior do que a doença e do 

que a própria morte. Esses males não podem afastar o homem de Deus, mas o pecado afasta. O pecado se-

para o homem de Deus, do próximo, de si mesmo e até mesmo da natureza. A queda não provocou apenas 

arranhões no ser humano. O pecado levou a humanidade a um estado de depravação total. 

 

 

 

https://cadadia.org.br/site/index.php#content5-a 

  



 

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! 

 

SECRETARIA - FERIADO 

 Atenção! Devido ao feriado no dia 12 de outubro (quarta-feira), a 

Secretaria não funcionará. 

 

CONVOCAÇÃO 

 "O presidente do Conselho da IPA, Rev Wipson da Silva Almeida, 

no uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbí-

teros para reunião administrativa no dia 16/10/2022 (domingo) das 14h 

até 16h na igreja. 

 

TESOURARIA 

Contato: Tainá:.  99753-3037 

Caso os irmãos queiram enviar os comprovantes para tesoureira da IPA. 

 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

      

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Ensino e discipulado – Paul Jehle 

(2016) 

 

 Sabia que a educação no lar a na igreja caminham lado a lado? 

Para alguns pode parecer óbvio, mas é sempre importante reforçar, afi-

nal, quando mais e mais pessoas fundamentarem suas opiniões e pre-

missas na Palavra de Deus – na Bíblia –, o exemplo de educação piedo-

sa de nossos filhos voltará a ser visto no nosso país. 

 Em Ensino e Discipulado, Paul Jehle oferece uma orientação bí-

blica para pessoas que vivem em um tempo no qual as nações do mun-

do estão flutuando sem clareza de direção. 

 Igrejas que preparam os pais e ajudam aqueles que, por uma ra-

zão ou outra, não têm praticado esses princípios, servirão como exemplo 

também para quem não compartilha de uma fé religiosa. É hora de (re)

descobrir a educação no lar e na igreja como estratégia de Deus para o 

discipulado das nações. 

(https://www.ipb.org.br/content/Arquivos/bp-795-fevereiro-2021-rgb-web-

vale-este-2.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Voices of Fire - Novas Vozes do Gospel 

(2020) 

 

 Os corais americanos (assim como os realities de novos talentos) 

são famosos, isso é um fato. Na série documental produzida por Pharrell 

Williams (vencedor de onze Grammys!) para o Netflix, podemos acom-

panhar as audições e formação de um coral de MUITO talento e histó-

rias emocionantes. 

 Vale ressaltar que além de acompanhar os bastidores das audi-

ções, o telespectador ainda conta com a possibilidade de conhecer um 

pouco mais sobre o modelo vocal dos gospel estadunidenses, assim co-

mo a história de oito solistas do Voice of Fire. Essa dica é para quem 

curte músicas e histórias inspiradoras. Ah! Como sempre recomendamos 

por aqui, lembre-se sempre de buscar momentos de reflexão baseado 

em nossa fé reformada e bom divertimento. 

(https://www.ipb.org.br/content/Arquivos/bp-795-fevereiro-2021-rgb-web-

vale-este-2.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 

08- Dirce Nava Mussarelli 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

09- Lidiane Silva Santos Marques Barcellos 

 

14- Joseane Borges Laureano Purcino 

 

15- Wellington da Silva Portes 

 

 

 
________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 
João 

Carlos 
Fernando 

16/10 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

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 

Adul-
tos 

Presbíteros 

No-
vos 

Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Zequinha e Dalva 

16/10 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

16/10 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

16/10 Presb. Nilman 

23/10 Presb. Plínio 

30/10 Presb. José Júnior 

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

16/10 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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