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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2159 –  16 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 GLORIOSA MARCHA DO REINO DE DEUS 

 

 

“Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra; depois dormisse e se 

levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mes-

ma frutifica: primeiro a erva, depois, a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga. E, quando o fruto já está ma-

duro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa” (Mc 4.26-29). 

 

            O reino de Deus é a mensagem central de Jesus. Ele usou três parábolas para falar acerca da semen-

te: a parábola do semeador, a parábola da mostarda e esta parábola do poder intrínseco da semente. Há nes-

ta última parábola, só registrada pelo evangelista Marcos, algumas lições que passo a destacar: 

           

   Em primeiro lugar, o imperceptível começo do reino de Deus (Mc 4.26). O texto começa dizendo que 

assim é o reino de Deus. Não se trata aqui no reino futuro que há de vir, mas do reino que já é. O reino de 

Deus já está presente no governo de Cristo no coração de todos aqueles que nele creem. Como esse reino 

pode crescer em nós? Primeiro, é necessário que haja um semeador. A semente só nasce, cresce e frutifica 

se for semeada. Segundo, o semeador não pode fazer a semente crescer. O semeador pode plantá-la e regá-

la, mas só Deus pode fazê-la crescer. Nas palavras de Charles H. Spurgeon, “é mais fácil eu acreditar que um 

leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma vida sequer possa ser salva pelo esforço humano”. Ter-

ceiro, o semeador não pode entender como a semente cresce. Deus age misteriosa, poderosa e inexplicavel-

mente na implantação de seu reino.  

 

            Em segundo lugar, o progressivo desenvolvimento do reino de Deus (Mc 4.27,28). A semente lançada 

na terra cresce imperceptivelmente. A Palavra de Deus é incorruptível. Quando é semeada no coração huma-

no, ela age secreta e eficazmente. A Palavra de Deus cresce automaticamente. A semente mostra seu poder, 

sem causas visíveis e sem esforço humano. O semeador espalha a semente, o pregador expõe, ilustra, adver-

te, confronta, consola e chama as pessoas ao arrependimento, mas ele não pode produzir esses efeitos. A 

princípio ele não vê resultado de seu trabalho, porém, surpreendentemente ele olha novamente e vê homens 

e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, doutos e indoutos sendo transformados pelo poder da Palavra. A 

semente cresce invencivelmente. Ninguém pode deter o seu poder nem neutralizar seus resultados. O reino 

de Deus é vitorioso. A semente cresce gradualmente: Primeiro a erva, depois, a espiga, e, por fim, o grão 

cheio na espiga. Um grande carvalho hoje foi uma semente ontem. Ontem recém-nascidos, hoje pessoas ma-

duras na fé. Deus não apenas está determinado a nos levar para o céu, mas, também, a nos transformar à 

imagem do Rei do céu. 

 

     Em terceiro lugar, a gloriosa consumação do reino de Deus (Mc 4. 29). Há duas verdades retratadas neste 

versículo em apreço. A primeira delas é que o fruto maduro fala acerca da perseverante obra de Deus em nós. 

Deus nunca desiste daqueles a quem ele salva. Nossa salvação está garantida não pelo nosso esforço, mas 

pela ação poderosa de Deus. A segunda verdade é que a colheita final mostra a gloriosa e absoluta vitória do 

reino de Deus. A segunda vinda do Senhor Jesus será o dia mais glorioso da história. Ele virá com grande po-

der e majestade para buscar a sua igreja. Todo olho o verá. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua 

confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Receberemos, então, um novo corpo, um corpo se-

melhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus. Todos nós seremos transformados e estarmos com ele para 

sempre, para contemplarmos sua face, deleitarmo-nos nele e reinarmos com ele pelos séculos sem fim. 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopeshttps://lpc.org.br/a-gloriosa-marcha-do-reino-de-deus/ 

  

 



 

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! 

 

 

TESOURARIA 

Contato: Tainá:.  99753-3037 

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

 

 

TEMPO DE ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

      

RENOVAÇÃO E ASSINATURA  “CADA DIA” 

 Assinatura Anual no valor de R$ 50,00. Quem tiver interesse em 

fazer assinatura ou renovar, entre em contato com diácono Edgard (19- 

99232-2130). 

 

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Ministério Feminino na Igreja Local – 

J. Ligon Ducan e Susan Hunt   2009 

 

As autarquias e forças de integração compõem partes essenciais 

da IPB. O ministério feminino merece atenção de toda liderança da igreja 

para que os dons, talentos e missão de Deus sejam cumpridos. 

Em Ministério Feminino na Igreja Local encontramos um guia pro-

fundamente bíblico e totalmente prático (com ricos exemplos de experi-

ência pessoais dos autores) que beneficia não somente a liderança femi-

nina, mas também os pastores que orientam as irmãs à frente do traba-

lho em suas igrejas. 

Invista em sua liderança. Vale a pena a leitura. 

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

vale-este-2.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Safety 

(2018) 

 

Um filme para emocionar toda família (experiência própria!). O 

filme disponível no Disney Plus é inspirado na história real de Ray McEl-

rathbey, jogador de futebol americano. Sim, é um daqueles sobre espor-

te, emoções e superações. 

No decorrer do drama biográfico vemos como o jogador universi-

tário enfrenta alguns desafios: tirar boas notas para manter sua bolsa na 

faculdade, conquistar seu espaço no time principal e a confiança do trei-

nador Tommy e cuidar de seu irmão de 11 anos que, após problemas 

familiares e a mãe presa, passa a morar escondido em um quarto da 

universidade de Jay. 

É claro que um filme da Disney nos entrega mais emoções e ce-

nas de encher os olhos do que uma história que se aprofunda em ques-

tões sociais e dramas complexos, afinal, é uma empresa (e agora plata-

forma de streaming) voltada para um público amplo, com foco nas crian-

ças. 

Mas não se preocupe, você encontrará frases atraentes e lições 

importantes durante a história, entre elas que realmente há amigos que 

são mais chegados que irmãos, um pouco de altruísmo e esperança. 

Uma boa pedida para os tempos atuais. 

(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 

09- Lidiane Silva Santos Marques Barcellos 

 

14- Joseane Borges Laureano Purcino 

 

15- Wellington da Silva Portes 

 



ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

16- Rose Neide Francisco Rossi 

 

20- Amanda Cristina Moreira Mathias 

 

20- Edvando Pires 

 

22- Bianca Coelho 

 

 
________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 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

23/10 
Fernando 
Edgard 
Adilson 

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 Plínio e Selma 

23/10 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

23/10 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

23/10 Presb. Plínio 

30/10 Presb. José Júnior 

06/11 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

23/10 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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