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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2168 –  18 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 

                                                           

 
 
 

 

   

 

 A VISITA AO REI 

“E perguntaram: Onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos 

para adorá-lo.” Mateus 2.2 

 

Magos do Oriente viram, em sua terra, a estrela de Jesus e foram a Jerusalém com o propósito de adorar o 

recém-nascido Rei dos judeus. Vale destacar que esses magos não eram reis nem se afirma que eram três. A 

tradição os chama de Melchior, Gaspar e Baltazar, porém, a Bíblia nada diz a esse respeito. Os magos não 

viram apenas uma estrela, mas a sua estrela, a estrela do Messias (Nm 24.17). 

 

Por isso fizeram uma longa viagem até Jerusalém, onde poderiam conferir, com exatidão, o cumprimento da 

profecia. Foram para adorar o rei recém-nascido. Mesmo sendo gentios, tinham uma compreensão mais clara 

do que os escribas e fariseus. Mesmo diante da hostilidade disfarçada de Herodes e da indiferença indisfarça-

da dos escribas, os magos foram até Belém e se prostraram diante de Jesus e o adoraram. 

 

Levaram seus presentes: ouro, incenso e mirra, num claro reconhecimento de que Jesus é o Rei dos reis. Por 

isso lhe deram ouro. Reconheceram, ainda que ele é o Supremo Sacerdote, por isso lhe deram incenso. Por 

fim, reconheceram que ele é o Supremo Profeta que veio para morrer pelo seu povo, por isso lhe deram mirra, 

o unguento para ungir os mortos. Que você, também, adore a Jesus, o Rei dos reis, colocando aos seus pés a 

sua vida e os seus tesouros. 

 

https://cadadia.org.br/site/index.php#content5-a 



 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Um mundo com significado – Benjamin Wiker e Jonathan Witt 

(2009) 

 

Uma revelação do design da natureza com propósito, é assim que 

podemos definir esse livro escrito por Benjamin Wiker e Jonathan Witt. 

Um mundo com significado apresenta exemplos fascinantes que 

demonstram como a literatura e a ciência, juntas, nos ensinam que vive-

mos em um mundo repleto de significado e ávido espiritualmente. 

No decorrer de suas páginas, aprendemos a reconhecer a geniali-

dade nas peças de Shakespeare, na natureza, nos princípios de geome-

tria aos detalhes da tabela periódica. O objetivo: retratar a profundidade, 

elegância, clareza e a absoluta inteligência de um universo projetado pa-

ra nutrir a vida inteligente que um dia irá descobrir esse design criado 

por Deus, o gênio da natureza que tudo fez e nos capacitou. 

https://www.ipb.org.br/content/Arquivos/bp794-janeiro-2021-rgb-web.pdf 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

         Libertos – O Preço da Vida 

                                           (2017) 

 

Libertos – O Preço da Vida, disponível online, apresenta a história 

de um médico voluntário, Emanuel, que dedica todo o seu conhecimento 

em serviço ao povo ribeirinho da Amazônia. O enredo: ele passa a ser 

obstáculo para a ação de uma quadrilha especializada no tráfico huma-

no, que trata o povo local como mercadoria. 

O filme, que faz um paralelo da história de Cristo com os dias atu-

ais, como mostra o nome do protagonista, apresenta vários simbolismos 

do que significa estar livre em Cristo e o sacrifício que foi feito para que 

isso acontecesse. A graça, a cruz, o amor e o perdão são alguns dos 

pontos debatidos no decorrer da obra e que nos leva a reflexão. 

#FicaDica: assim como todos as indicações dessa editoria, assis-

ta Libertos – O Preço da Vida a partir da nossa ótica cristã Reformada. 

Bom filme e bom debate! 

https://www.ipb.org.br/content/Arquivos/bp794-janeiro-2021-rgb-web.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 - 
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);  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 

13- Marisol Gumiero Moro 

 

13- Fabiana Cassiano Lozan 

 

14- Bruna Cardin Recchia 

 

15- Tales Campana Baraúna 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

18- Edmilson Balduino Bissoli 

 

18- Alex da Costa Rodrigues 

 

19- Silvana Marcomini Krebsky 

 

21- Raquel Cecília Mazzucatto 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

22- Amarildo e Maria Edna Motta    

(Bodas  de Cristal) 15 anos 

 

22- Roberto e Viviane Recchia    

(Bodas  de  Cristal)  15 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 
Edgard 
Adilson 
Ezequiel 

25/12 
Adilson 
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 

 José Júnior 

18 a 
30 

Wellington 

Adul-
tos 

Presbíteros 

No-
vos 

Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE --- 

25/12 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

25/12 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

25/12 Presb. Wellington 

01/01 --- 

08/01 ---  

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

25/12 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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