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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2167 –  11 de dezembro 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 

                                                           

 
 
 

 

  
ALFAIATE DO EFÊMERO OU ESCULTOR DO ETERNO? 

 

            Jesus, o Filho de Deus, aos trinta anos de idade, deu início ao seu ministério. Desceu da glória, esvazi-

ou-se e fez-se servo. Sendo Deus se fez homem, sendo soberano se fez servo, sendo santo e bendito se fez 

pecado e maldição. Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Veio não para julgar o mundo, mas para 

salvá-lo. Andou por toda a parte libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mu-

dos falaram, os coxos andaram e os mortos ressuscitaram. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um 

exemplo, sua morte foi um sacrifício e sua ressurreição foi um brado de vitória. 

 

            Jesus não foi um alfaiate do efêmero. Não veio apenas para ser um mestre moral e fazer reformas no 

sinuoso caráter humano. Não veio apenas para lidar com as grandes causas políticas e sociais, fazendo uma 

defesa dos direitos humanos. Não veio apenas para curar os enfermos e mitigar o sofrimento dos aflitos. Não 

veio apenas para multiplicar pães peixes, alimentando os famintos com o pão que perece. Não veio apenas 

para aplicar um verniz na religiosidade humana, maquiando suas rachaduras, tornando-a mais agradável aos 

olhos da sociedade. Jesus não pregou banalidades. Não veio para tratar apenas das coisas do aqui e do ago-

ra. Sua agenda não era regida pela terra, mas governada pelo céu; não estava voltada apenas para lidar com 

as coisas terrenas e temporais, mas, sobretudo, com as coisas celestiais eternas. O alfaiate do efêmero costu-

ra apenas roupas que a traça corrói; traz provisão apenas para o breve percurso do berço à sepultura. 

 

            Jesus não foi um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. Suas palavras são espírito e vida. Só 

nele o homem pode ter a vida eterna. Só ele é o Mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro no-

me dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o pão do céu para os famintos. Ele é a 

verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele é a porta de entrada no céu. Ele é o bom pastor 

que deu a vida pelas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida para os que estão mortos em seus delitos e peca-

dos. Ele é o caminho que guia nossos passos até Deus, a verdade que satisfaz a nossa mente e a vida que 

preenche os vazios da nossa alma.   

 

            Como escultor do eterno, Jesus, sendo o Verbo eterno, pessoal e divino se fez carne. Ele vestiu pele 

humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, 

chorou a nossa lágrima e carregou sobre o corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ele, como nosso substitu-

to, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus entrou nas entranhas da mor-

te, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e inaugurou a imortalidade. Ele retornou ao céu vitoriosamen-

te, derramou o Espírito Santo sobre seu povo, está assentado no trono, de onde sustenta o universo, governa 

as nações e voltará pessoalmente para buscar sua igreja. Jesus é a nossa esperança, a nossa alegria, a nos-

sa paz, a nossa justiça. Nele temos copiosa redenção. Por meio dele fomos arrancados da escravidão para a 

liberdade e da morte para a vida. Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Éramos escra-

vos do diabo, do mundo e da carne, mas agora somos livres. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, 

mas agora fomos ressuscitados com ele para uma nova vida. Porque recebemos a Jesus e cremos no seu no-

me, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. 

 

            Jesus verdadeiramente não foi um alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno. Todo aquele que ne-

le crê não perece, mas tem a vida eterna. Todo aquele que vem a ele, jamais será lançado fora. Todo aquele 

que espera nele jamais será confundido. Todo aquele que confia nele recebe, de graça, mediante a fé, a vida 

eterna. Não corra atrás do que é efêmero, busque o que é eterno! 

 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/alfaiate-do-efemero-ou-escultor-do-eterno/ 

  



 

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! 

 

ESCALA  EBD E CULTO MÊS DEZEMBRO 

 

11/12/22 - EBD  (Presb. José Júnior) 

11/12/22- Culto  (Presb. Nilman) 

 

18/12/22- EBD  (Presb. José Júnior) 

18/12/22- Culto  (Presb. Elizeu) 

 

25/12/22- EBD  (Presb. Wellington) 

25/12/22- Culto (Presb. Wellington) 

 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO 

 "O Conselho convocará Assembleia Geral Extraordinária da igreja 

e determinará o número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo su-

gerir nomes dos que lhe pareçam aptos para o exercício dos cargos, e 

baixará normas para o bom andamento do pleito, com ordem e decên-

cia. Fica assegurado a todos os membros comungantes o direito à indi-

cação de nomes de candidatos até o dia 31/12/2022. Entretanto, será 

também assegurado aos membros comungantes, na assembleia extraor-

dinária, votar em qualquer dos nomes da sua escolha entre os membros 

em plena comunhão (art. 112 da CI/IPB), civilmente capazes e obedeci-

das as demais normas presentes no art. 13 e parágrafos 1º e 2º da CI/

IPB. Em caso de dúvida sobre o processo da eleição ou sobre o edital, 

os membros deverão recorrer ao Pastor ou aos Presbíteros, membros 

do Conselho. Cada membro está comissionado a orar por essa eleição e 

indicar os candidatos, contudo, sem a prática de campanha eleitoral.  

QUANTO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO: a) A igreja votará por escrutí-

nio secreto marcando de forma legível os nomes dos candidatos na cé-

dula fornecida pelos diáconos, limitando-se ao número de vagas. b) Nes-

ta eleição, serão 2 (duas) vagas, no total, para oficiais DIÁCONOS. A 

ordem do dia constará apenas da eleição dos diáconos. c) Para conside-

rar-se eleito, deverá o candidato atingir a maioria dos votos (ou seja, 

“mais de cinquenta por cento do número de membros comungantes pre-

sentes à reunião”, conforme art. 21 do Estatuto da IPA). Em caso de 

eventual empate vence o candidato mais velho quanto à idade. d) Pode-

rá ser considerado eleito membro ausente desde que informe previa-

mente, por escrito, sua livre vontade de aceitar a concorrer ao cargo. e) 

Os votos que não atenderem às especificações acima serão considera-

dos nulos. Votos em branco e nulos contam apenas para apuração do 

número de votantes na eleição, sem, contudo, computar para qualquer 

candidato. f) A Reunião Extraordinária da Assembleia Geral ocorrerá no 

dia 29/01/2023, às 19:30h, no período do Culto Noturno, em primeira 

convocação. g) A posse (ordenação e/ou instalação) dos diáconos elei-

tos ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2023, por ocasião do Culto Notur-

no, desde que cumpridos o que preceituam os artigos 113 e 114 da CI/

IPB”. 

 

RELATÓRIOS 

 Atenção, líderes! Os relatórios de atividades do ano de 2022 

devem ser entregues o mais rápido possível. Caso tenham alguma 

dúvida sobre o que deve conter no Relatório, fale com a secretária. 

 

 

OFERTA DE GRATIDÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESOURARIA 

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

Contato: Tainá:.  99753-3037 

 

 

  SUGESTÃO DE LEITURA 

  Uma igreja complicada Augustus Nicodemus   

(2022) 

 

A partir dos primeiros quatro capítulos de 1Coríntios, Augustus 

Nicodemus nos apresenta um comentário prático sobre a natureza do 

ministério cristão e a unidade da igreja. 

A escolha de 1Coríntios 1–4 se deu pela atual crise de liderança 

no meio evangélico, na qual notamos líderes religiosos se autodenomi-

nando “apóstolos”, colocando sobre si mesmos a capa da autoridade 

apostólica e ensinando muitas vezes (quase que sempre) doutrinas que 

se desviam do fundamento da Palavra de Deus. 

Além de Uma Igreja Complicada, O Rev. Augustus Nicodemus já 

publicou pela Editora Cultura Cristã A Bíblia e seus intérpretes, A Bíblia e 

sua família, Batalha espiritual, Despertamento espiritual, Fé cristã e mis-

ticismo (contribuinte) 1Pedro, Hebreus, 2-3 João, Judas, Mantendo a 

igreja pura e O culto espiritual. 

 

https://www.ipb.org.br/content/conteudos/71ce8608-ada6-48c5-

bd1c-facd6231db5b_BP817Dezembro2022final.pdf 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

  Um lugar bem longe daqui   (2022) 

 

Recém-chegado ao HBO Max, o filme de adaptação do romance 

homônimo tem conquistado a audiência tanto por seu enredo envolvente 

quanto por seus belos cenários e personagens cativantes. 

Um lugar bem longe daqui apresenta a história de Kya, uma me-

nina que cresceu abandonada nos pântanos perigosos da Carolina do 

Norte. Sua vida segue tranquila (apesar de isolada) até que um garoto 

da cidade é encontrado morto e Kya é considerada a principal suspeita 

do crime. 

À medida que o caso se desenrola, o veredito tornase mais obs-

curo. 

 O plot twist do filme é realmente impressionante, mas o que cha-

ma mesmo a atenção é a beleza e a vida que pode ser encontrada em 

meio ao "sujo". 

  Kya é daquele tipo de pessoa que, apesar de toda dor, falhas e 

sofrimento, encontra a graça.  

Ah! Se ainda não está convencido a assistir o longa… a trilha so-

nora conta com single feito exclusivamente por Taylor Swift — artista pop 

americana queridinha dos jovens millennials, para a adaptação cinema-

tográfica do livro de Delia Owens. 

 

https://www.ipb.org.br/content/conteudos/71ce8608-ada6-48c5-

bd1c-facd6231db5b_BP817Dezembro2022final.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 côn-

juges, obediência dos filhos aos pais e educação dos pais aos seus fi-

lhos. (Efésios 6:4 NVI). 2. Conversão ao Nosso Senhor Jesus Cristo dos 

familiares e parentes dos membros da IPA. 

*Motivos específicos: 1. Pelos missionários: Miss. Lia (Apmt e WEC - 
Timor-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); Ademir Francisco (pai da Bia). 

 

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 

05- Emily Silva Marques Barcellos 

 

09- Flávio Adriano Zimmermann 

 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

13- Marisol Gumiero Moro 

 

13- Fabiana Cassiano Lozan 

 

14- Bruna Cardin Recchia 

 

15- Tales Campana Baraúna 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

15- Sônia e José Nunes    

(Bodas de Azeviche)  43 anos 

 
________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- 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 
Fernando  
Edgard 
Adilson 

18/12 
Edgard 
Adilson 
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 --- 

18/12 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE --- 

18/12 --- 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

18/12 Presb. Elizeu 

25/12 Presb. Wellington 

01/01 --- 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

18/12 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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