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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2161 –  30 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

CHORO OU ALEGRIA? 

“Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, quando, porém, domina o perverso, o povo suspira” (Pv 

29.2). 

            Este provérbio do rei Salomão estampa diante dos nossos olhos dois quadros, dois cenários, duas rea-

lidades e duas consequências inevitáveis. Há dois tipos de governança. O domínio do justo e o domínio do 

perverso. Quando o justo governa, a influência de sua administração motiva muitos outros a serem justos tam-

bém. Porém, quando domina o perverso, só cabe ao povo suspirar e gemer. 

 

            Como esses dois tipos de governantes ascendem ao poder? No sistema monárquico de Israel o rei as-

sumia o trono pelo critério de hereditariedade. Mas, com a morte de Salomão, no ano 931 a.C., o Reino foi di-

vidido. No reino do Norte, vários reis foram mortos, vítimas de conspiração e os rebeldes assumiram o poder. 

No reino do Norte, num período de duzentos e nove anos, ascenderam ao trono dezenove reis, oriundos de 

oito diferentes dinastias. No reino de Judá, porém, todos os reis procediam da dinastia de Davi. Reis bons e 

maus alternaram no poder. Quando governava um rei temente a Deus, que defendia os valores de Deus, a 

nação se alegrava e tinha prosperidade. Quando um rei mau assumia o trono, o povo amargava vergonhosas 

derrotas. 

 

            Vivemos num país democrático, onde o povo escolhe seus representantes tanto do poder legislativo 

como do poder executivo. A responsabilidade de bem escolher os legisladores e governantes da nação cabe a 

nós. O voto é nosso passaporte para o choro ou para a alegria, para a ordem ou para a desordem, para a li-

berdade ou para opressão, para a valorização da vida ou para a cultura da morte, para o respeito à proprieda-

de privada ou para a invasão de propriedade alheia, para a sacralidade do sexo ou para a perversão dele. 

Nosso voto é um alto privilégio e uma grande responsabilidade. Não podemos ser neutros. Seremos corres-

ponsáveis com os destinos da nação. Colheremos a safra da semeadura do nosso voto. 

 

            Votar em alguém é delegar a essa pessoa o direito de nos representar. É afirmar que concordamos 

com sua ideologia, que aprovamos as suas pautas, que apoiamos as suas propostas. Antes de dar o nosso 

voto precisamos examinar, com cuidado, a vida do candidato, sua ideologia, seus aliados e os valores que de-

fende. Não podemos apoiar o que reprovamos. Não podemos negar nossa fé nem renunciar nossas convic-

ções ao depositar nosso voto na urna. Não podemos aprovar o que Deus reprova. Por isso, votar é um ato de 

extrema responsabilidade não apenas diante dos homens, mas, também, diante de Deus. 

 

Um governante temente a Deus faz florescer os justos; um governante perverso faz o povo gemer e 

suspirar. O mapa das nações escancara essas duas realidades diante dos nossos olhos. Nas nações sob regi-

mes totalitários, socialistas e comunistas o povo é cerceado de sua liberdade e não pode expressar livremente 

a sua fé. O Estado controla a comunicação e encabresta as consciências. Nesses regimes, o Estado se torna 

grande e o povo pequeno; o Estado se torna poderoso e o povo fraco; o Estado se torna uma divindade e o 

povo em seu súdito. 

 

            Que Deus ilumine nossos concidadãos nesse pleito. Que Ele tenha misericórdia da nação brasileira, 

nessa importante e decisiva escolha de seus governantes. Que nosso voto multiplique justos, bem-

aventurados e não oprimidos, cobertos de suspiros e lágrimas. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopeshttps://lpc.org.br/choro-ou-alegria// 

  



 

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! 

 

OFERTA DE GRATIDÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA - FERIADO 

 Atenção! Devido ao feriado no dia 02 de novembro (quarta-feira), 

a secretaria não funcionará. 

 

FÉRIAS  

A Joseane, recepcionista da Igreja, estará tirando 10 dias de férias a 

partir do dia 09/11/2022. Voltará às suas atividades no dia 21 de novem-

bro. 

 

Escala de aulas da Classe dos adultos da EB 

30/10/22 - Lição 11 - Presb Elizeu 

06/11/22 - Lição 12 - Presb Plínio 

       13/11/22 - Lição 13 - Presb José Júnior 

     20/11/22 - Viagem do pastor a Bahia. 

27/11/22 - Tema livre - Pr Wipson. 

 

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 

Deus nas histórias da Bíblia 

Philip Graham Ryken 

 

Mais do que uma coleção de lições de moral, Deus nas histórias 

da Bíblia fala sobre a auto-revelação divina. 

O livro de Philip Graham Ryken é um guia de estudo do caráter 

imutável de Deus, conforme revelado em treze histórias da Bíblia. Cada 

capítulo enfoca um atributo diferente de Deus, como ele influencia sua 

compreensão dele e como você pode aplicá-lo à sua vida diária. 

A obra, disponível em formato e-book na Amazon, oferece a opor-

tunidade para conhecermos melhor a Deus e amá-lo mais, afinal, para 

amar alguém de verdade, você precisa conhecê-lo. E para amar verda-

deiramente a Deus, devemos conhecê-lo também. Não apenas saber 

que ele existe, mas saber quem e como ele é. 

 

(https://www.ipb.org.br/content/conteudos/87ff3e1b-0d42-40f8-b8f9-

a42d14fbd304_BP815Outubro2022.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Uma longa Jornada 

(2015) 

 

Duas histórias de amor que se conectam por meio da arte. Assim 

é Uma Longa Jornada, filme adaptação de livro homônimo de Nicholas 

Sparks. 

A jornada de Luke, ex-campeão de rodeios, e Sophia, uma estu-

dante universitária 

que está prestes a se mudar para Nova York, encontra situações confli-

tantes que testam o relacionamento. 

Mas os jovens contam com o apoio, inspiração e memórias do 

casamento de Ira Levinson e Ruth, um casal de judeus que se conhece-

ram durante a 2ª Guerra Mundial e início dos principais movimentos ar-

tísticos modernos dos Estados Unidos. 

Além de romance, rodeios e muita arte, Uma Longa Jornada é 

sobre superar os obstáculos, os papéis dos homens e mulheres em uma 

relação e dedicação ao próximo com zelo e empatia. 

Um filme para se ver e discutir em família. 

 

(https://www.ipb.org.br/content/conteudos/87ff3e1b-0d42-40f8-b8f9-

a42d14fbd304_BP815Outubro2022.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 Lisar-

do (ex- Pastor da IPA);  Maria Neide Bernardes (leucemia), Ademir Fran-

cisco (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, Legis-

lativo 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 Ne-

to (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- Matheus da Costa Rodrigues 

 

28- Arivaldo Vieira dos Santos 

 

28- Sônia Ap. Gaino Vieira dos Santos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

01- Adele Suzy Correia Coelho 
 
03- Helena Betânia V. Dourado Almeida 
 
05- Tamires Regina das Neves Marinho 
 
 
________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 
Edgard 
Adilson 

Zequinha 

06/11 
Adilson 

Zequinha 
Ezequiel 

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 Fernando e Eliana 

06/11 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

06/11 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. José Júnior 

06/11 Pastor. Wipson 

13/11 Presb. Wellington 

20/11 Presb. Elizeu  

PROJEÇÃO 

HOJE Adilson 

06/11 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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