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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2162 –  06 de novembro 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

DEUS ESTÁ NO CONTROLE 

“Ri-se aquele que habita nos céus; o Senhor zomba deles.” Salmo 2.4 

 

 

Nosso país experimenta uma expressiva turbulência social. Os efeitos da pandemia da Covid-19 ainda estão 

reverberando no seio da sociedade. Famílias enlutadas, infectados sequelados, inflação, desemprego e outros 

frutos amargos são sentidos. A violência mostra suas garras nos centros urbanos e no campo. A polarização 

política está longe de terminar e deixa suas marcas em todas as esferas da sociedade. 

 

 

 

É possível identificar as ações dos mais diversos setores da nossa sociedade em tentar neutralizar, ou até 

mesmo exterminar, a presença de valores cristãos. Percebemos, por parte de alguns, verdadeiro ódio ao cristi-

anismo, nada que nos surpreenda, pois nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos alertou sobre as reais in-

tenções do mundo com relação ao seu povo (Jo 15.18,19). 

 

 

 

O salmista experimentou nos seus dias, crises, adversidades, conflitos e convulsões sociais. Identificou líderes 

políticos e pseudopoderosos vociferando contra o povo de Deus, porém, seu coração permaneceu firme e não 

sucumbiu ao desespero. Ele estava convicto de que Deus tem em suas mãos o controle de todas as coisas. 

Os decretos de Deus não podem ser alterados ou revogados pelos homens. Em meio às crises, nós temos 

abrigo certo e seguro em Deus. “Bem-aventurados todos os que nele se refugiam (Sl 2.12).’’ 

 

 

  



 

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! 

 

SANTA CEIA 

 Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do Senhor. Vo-

cê, membro comungante, não falte! Relembremos a morte e ressurrei-

ção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do 

pão e do vinho. 

 

 

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 13/11/2022 (domingo) das 14h 

até 16h na igreja. 

 

 

OFERTA DE GRATIDÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

06/11/22 - Lição 12 - Presb Plínio 

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

            20/11/22 - Pr. Paulo Boschi EBD e Culto. 

 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 

Evangelização e Discipulado 

Misael Batista do Nascimento 

 

Extremamente bíblico, vazado na mais pura exegese histórico-

gramatical, assim é Evangelização e Discipulado, de Misael Batista do 

Nascimento. 

O livro que edifica a alma e alegra o coração aborda temas que 

são dois lados de uma mesma moeda: evangelização e discipulado. O 

motivo? O primeiro deles é apenas parte da missão que o Senhor Jesus 

deu a seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. O Redentor or-

denou sua Igreja a cumprir um mandato tanto evangelizador quanto dis-

cipulador. 

 E mais. A obra missional é pastoral, ou seja, a sua teologia não é 

dissociada da vida do povo de Deus. Além de ser prática, pois desafia a 

evangelizar e discipular, compartilhando inúmeros conselhos práticos 

sem colocar os leitores na forma do mais novo método da moda. 

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

a42d14fbd304_BP815Outubro2022.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Persuasão 

(2022) 

 

Um clássico de Jane Austen com uma linguagem cinematográfica 

moderna, Persuasão chega à Netflix quebrando o que os especialistas 

em cinema chamam de quarta parede, ao interagir com o público duran-

te os diálogos dos personagens. 

Assim como no livro, o longa tem como protagonista Anne Elliot, 

uma jovem de classe alta que é persuadida a não se casar com o ho-

mem que ama por causa de suas origens humildes. Até que oito anos 

depois do término, ele reaparece em sua vida e a moça deve decidir se 

dará uma segunda chance para o amor e felicidade. 

Além de um romance clichê, Persuasão nos convida a vivenciar 

uma história que questiona as motivações daqueles que vivem por apa-

rências a ponto de abrirem mão dos seus valores e princípios. Então já 

sabe, pegue a pipoca e bom filme! 

(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 

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

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

07- Rúben Mazzucatto de Freitas 
 
08- Otoniel Rodrigues dos Santos Filho 
 
08- Marjore Grace Luizon de Brito 
 
10- Tainá Perisatto Rodrigues 
 
12- Janaína Cristina de Andrade 
 
 
________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 
Adilson 

Zequinha 
Ezequiel 

13/11 
Zequinha 
Ezequiel 
Adalto 

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 Ari e Sônia 

13/11 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

13/11 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

13/11 Presb. Wellington 

20/11 Presb. Elizeu 

27/11 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

13/11 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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