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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2165 –  27 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 

                                                           

 
 
 

 

   

QUEM É O SEU REI? 

 

“Ai de ti, ó terra cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa, tu, ó terra cujo rei é 

filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebe-

dice” (Eclesiastes 10.16,17). 

 

            O texto em tela foi escrito pelo sábio Salomão. Ele traça um contraste profundo entre um rei insensato 

e um rei sábio. Suas práticas são diferentes e o resultado do governo de ambos é diametralmente oposto. O 

rei insensato traz sofrimento à terra enquanto o rei sábio é fonte de alegria para a terra. Há aqui, portanto, du-

as índoles, duas práticas e dois resultados. Vejamos: 

 

            Em primeiro lugar, reis com índoles diferentes. O rei insensato é denominado de “criança”. Obviamen-

te, Salomão não se refere aqui à idade do rei, mas fala de sua imaturidade. O rei insensato é infantil. Vive co-

mo criança e age como criança. Falta-lhe a postura e compostura de homem. Esse rei imaturo cerca-se de 

assessores imaturos. Todos os escalões de seu governo são formados por pessoas despreparadas. Por outro 

lado, o rei sábio é filho de nobres. Tem capacitação intelectual, maturidade emocional, integridade moral e pre-

paro para a governança. Por essa causa, ele se cerca de assessores que têm o mesmo ideal, ou seja, traba-

lhar para a nação em vez de explorar a nação. 

 

            Em segundo lugar, reis com práticas diferentes. O rei insensato reúne seus subordinados, os príncipes, 

para banquetear e se entregar à bebedice desde o amanhecer. Nada de trabalho. Nada de suor. Nada de sa-

crifício pela nação. Eles não pensam no povo, mas em si mesmos. Não se sacrificam pelo povo, buscam ape-

nas o seu prazer imediato. Governam não para o povo, mas para si mesmos. Não defendem o que é certo, 

mas são céleres em praticar o mal. Não alimentam a esperança do povo, mas são seu maior pesadelo. Não 

lutam pelo que é legítimo, mas rendem-se à comilança e à bebedice já de manhã. De forma diferente, o rei 

sábio com os príncipes de seu governo dedica as horas do dia ao trabalho. Extenuados da lida, reúnem-se à 

mesa para refazerem as forças, a fim de continuar a labuta em favor da nação. O rei e seus subordinados ser-

vem ao povo, em vez de se servirem do povo. Trabalham para o povo e não para si mesmos. Sacrificam-se 

pelo povo em vez de viverem às custas do suor e do sangue do povo. São exemplos de integridade e não 

mestres de nulidades. São escultores do eterno e não alfaiates do efêmero. 

 

            Em terceiro lugar, reis com resultados diferentes. Os governantes insensatos são uma tragédia para o 

povo. A terra suspira, o povo geme e a nação sofre. Um “ai” de lamento é lançado sobre a terra governada por 

reis imaturos, comilões e beberrões, que fogem ao trabalho para se refestelarem em banquetes fartos, movi-

dos pela hilaridade etílica. Esses governantes insensatos são maldição e não bênção. Transtornam a terra em 

vez de dar a ela estabilidade. Suas obras fazem o povo sofrer em vez de aliviar a carga dos trabalhadores. 

Sua glutonaria insaciável e sua bebedice crônica produzem uma safra de dor para toda a terra. O rei sábio, 

por sua vez, com toda a sua equipe, dedica todo seu conhecimento, experiência e recursos para trabalhar em 

favor do povo. Esses servidores públicos, reúnem-se ao redor da mesa não para fugirem ao trabalho, mas pa-

ra renovarem suas forças para continuar a labuta em favor da nação. O resultado deste trabalho abnegado é a 

felicidade do povo, o regozijo da terra, a prosperidade das famílias e o triunfo de todos. 

 

            Quem é o seu rei? Qual é a índole do seu rei? Quais são as práticas do seu rei? Que resultados a na-

ção colherá do seu rei? Que Deus tenha misericórdia do nosso povo e se apiede da nossa nação! 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopehttps://lpc.org.br/quem-e-o-seu-rei/ 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de aulas da Classe dos adultos da EBD 

                  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 

O Abismo entre promessa e realidade - O evangelho  segundo Abraão 

(Iain M. Duguid) 

 

 Nossa  maior necessidade, para viver pela fé no meio do abismo 

da realidade, não é ter um bom exemplo a seguir. Em vez disso, precisa-

mos de um entendimento cada vez maior do evangelho de Jesus Cristo, 

de seus sofrimentos e da glória que se seguiu como o contexto para 

nossos sofrimentos presentes e a esperança segura da glória vindoura. 

Em Cristo, Deus forneceu o clímax para a história contada no Antigo 

Testamento. Jesus não chegou inesperadamente; sua vinda foi repetida-

mente anunciada no Antigo Testamento não apenas em profecias explí-

citas sobre o Messias, mas também por meio das histórias de todos os 

eventos, personagens e circunstâncias. 

http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-746-janeiro-2017-31798 

 

SUGESTÃO DE FILME 

         Bem-Vindo a Marly- Gomont (2016) 

 

 Em 1975, Seyolo Zantoko, médico recém-graduado de Kinshasa 

(Congo), aproveita a oportunidade e decide trabalhar em uma pequena 

aldeia francesa. Ele convence a família de que o local será muito bom 

para o desenvolvimento deles, e leva a esposa e dois filhos com ele. Ao 

chegarem em Marly-Gomont, Seyolo e sua família ficam desiludidos. 

As pessoas têm medo, pois nunca viram negros em suas vidas. Ele, a 

esposa e os filhos sofrem com o preconceito, e por vezes são estimula-

dos a desistir e sair de Marly-Gomont. Mas Seyolo é determinado a ven-

cer e vai se esforçar para ganhar a confiança dos moradores, aprenden-

do preciosas lições com sua própria família.  

http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-746-janeiro-2017-31798 

 

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 

21- Ezequiel Marques Barcellos 

 

23- Sidnei Mathias 

 

 

 

 



ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

28- Fernando Ósis Recchia 

 

28- Roberto Ósis Recchia 

 

03- Olivia Carmello 

 

 
________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 
Amarildo 

João 
Fernando 

04/12 
João 

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 Plínio e Selma 

04/12 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

04/12 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

04/12  

11/12  

18/12  

PROJEÇÃO 

HOJE João 

04/12 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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