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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2169 –  25 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 

                                                           

 
 
 

 

  
CELEBRAMOS O NASCIMENTO DO REI 

 

            O nascimento de Jesus não ocorreu sem planejamento. Aliás, seu nascimento foi planejado na eternidade. 

Os céus e a terra ainda não existiam, quando no pacto da redenção, o Filho de Deus foi prometido. Ao longo da 

história, essa promessa foi reafirmada e confirmada. Jesus foi prometido no Éden como a semente da mulher. Ele 

foi prometido como o descendente de Abraão, de quem procederia reis, e cuja descendência seria tão numerosa 

como as areias da praia e como as estrelas dos céus. 

 

            Jesus foi simbolizado pelo cordeiro da Páscoa, pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Foi simboliza-

do pelo maná que desceu do céu e pela água que brotava da rocha. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo e pelo 

templo. Foi simbolizado pela arca da aliança e pelos objetos que nela estavam: as tábuas da lei, o vaso com maná 

e a vara seca de Arão que floresceu. Ele foi simbolizado pelas festas de Israel, pelos sacrifícios oferecidos no tem-

plo e pelo sábado. Tudo era sombra dele; ele, a realidade. 

 

            As profecias sobre seu nascimento foram meridianamente claras: ele procederia da tribo de Judá e seria 

filho de Davi e herdeiro de seu trono. Ele nasceria de uma virgem, na cidade de Belém da Judeia. Seu nome seria 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele viria como o Sol da Justiça, trazen-

do salvação em suas asas e seria visto como a brilhante estrela da manhã. 

 

            Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei para ser o Salvador do seu povo. O 

Verbo eterno, pessoal e divino se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nele resplandeceu a 

glória do Pai, pois ele é exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória, em quem habita corporalmente 

toda a plenitude da divindade. Mesmo sendo ele o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, nasceu não num berço 

de ouro, mas numa gruta de pastores e depois de enfaixado em panos, foi deitado numa manjedoura, um coxo 

onde os animais comiam. Contrastando com esse humilde nascimento, seu advento foi anunciado pelos anjos, 

que fizeram das nuvens partituras musicais e cantaram com efusivo entusiasmo: “Glórias a Deus nas maiores altu-

ras e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem”. 

 

            O nascimento de Jesus marcou a entrada do eterno no tempo. O infinito tornou-se finito. O Verbo de Deus 

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

água, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima e tomou sobre si o nosso pecado. Sendo ele Deus, se fez ho-

mem. Sendo rico, se fez pobre. Sendo Rei, se fez servo. Sendo ele transcendente, esvaziou-se. Sendo bendito 

eternamente, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 

 

            Jesus, o desejado de todas as nações, é o pão da vida que sacia a nossa fome; é a água da vida que miti-

ga a nossa sede; é a luz do mundo que guia os nossos passos. Ele é a porta da salvação e o bom Pastor que deu 

a vida pelas suas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida e fora dele não há esperança. Ele é o Caminho, e a Ver-

dade e a Vida e sem ele, ninguém tem acesso ao Pai. Ele é a Videira verdadeira e a não ser que estejamos enxer-

tados nele, jamais poderemos produzir frutos que agradem a Deus. 

 

            Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pe-

los séculos dos séculos. Ele é a Raiz de Davi, o Leão da tribo de Judá. Ele é o Profeta e a mensagem; o Sumo 

Sacerdote e o sacrifício; o Rei dos reis e o servo sofredor. Seu nome está acima de todo nome. Ele foi exaltado 

sobremaneira pelo próprio Pai. Ele está assentado no trono, tem o livro da história em suas mãos e governa sobe-

ranamente sobre as nações. Ele é quem está conduzindo a história à consumação. O fim já está determinado: é a 

vitória de Cristo e de sua igreja. O plano que foi traçado na eternidade será consumado no último dia. Entraremos 

com Jesus na festa que nunca vai terminar. Então, nossas lágrimas serão estancadas e uma alegria indizível bro-

tará nos nossos lábios, e isso, pelos séculos eternos. 

 

Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/celebramos-o-nascimento-do-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! 

 

A Igreja Presbiteriana de Araras deseja a todos um Feliz Natal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA  EBD E CULTO MÊS DEZEMBRO 

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

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

 

 

CONVOCAÇÃO 

 O Rev. Paulo Cesar Alves Boschi, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas pelo Presbitério de Leme em 16.12.2022, no termo de 

posse e designação para o exercício das atividades pastorais junto à 

Igreja Presbiteriana de Araras, e em observância ao disposto na alínea 

“b” do artigo 81 da CI\IPB, CONVOCA todos os irmãos presbíteros em 

exercício para a reunião do Conselho da Igreja, a ser realizada no dia 

01.01.2023, à 08:00h, nas dependências da IPAraras, cita à Rua Júlio 

Mesquita, 407, Araras(SP). A pauta da reunião constará do atendimento 

ao disposto nos artigos 33 e 34-alínea “b” da CI/IPB, além de outros as-

suntos pastorais e administrativos. 

 

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 

Firmados no Evangelho 

Gary A. Parrett, J. I. Packer 

 

Um livro para encorajar líderes a edificar os crentes pelo ensino 

da Escritura e suas doutrinas (sem, claro, deixar a seriedade e sabedoria 

de lado), assim é Firmados no Evangelho de Gary A. Parrett e J. I. Pac-

ker. 

Os autores, preocupados com a situação da igreja contemporâ-

nea, procuram inspirar uma mudança de curso e defendem o resgate 

uma catequese significante como prática inegociável das igrejas, apre-

sentando-a como complementar ao estudo bíblico, à pregação expositiva 

e outras medidas para a formação do povo de Deus. 

Firmados no Evangelho ensina as igrejas locais a cumprir a Gran-

de Comissão e aconselha de modo concreto que haja uma dedicação de 

forma renovada para firmar a nova geração nas grandes verdades da fé. 

 

(http://www.ipb.org.br/content/conteudos/c718ed10-9b86-4a9f-

ba1f-c0920d500dac_BP807FEVEREIRO2022.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

King Richard: Criando Campeãs (2021) 

Esse é para os fãs de filmes sobre esportes, baseado em fatos 

reais e superação. Estrelado por Will Smith, King Richard: Criando Cam-

peãs conta a história de Richard Williams, um pai dedicado e determina-

do a tornar suas filhas, Venus e Serena (sim, a campeã mundial de tê-

nis) em lendas do esporte. E, como todos já sabem, Richard cria duas 

das maiores atletas de todos os tempos, usando métodos pouco tradicio-

nais. 

Disponível na plataforma de streaming HBO Max, o filme é uma 

nova lente com a qual o público pode digerir o contexto e a educação 

que ajudaram a moldar as irmãs Williams. 

Nele, vemos que assim como em outras histórias sobre prodígios 

dos esportes, as irmãs tiveram uma vida planejada e apoiada por pais 

excêntricos e ambiciosos, para obter todo o sucesso e reconhecimento 

que um atleta de elite pode alcançar. 

Venus e Serena Williams, diferentes da vida real, são coadjuvan-

tes nessa história que remontam a marcas da Ku Klux Klan e guerras de 

gangue na família. 



Com algumas críticas sobre a veracidade dos fatos, King Richard: Cri-

ando Campeãs tem, apesar de tudo, conquistado fãs por todo o mundo 

e servido de inspiração para aqueles que buscam táticas de organiza-

ção e planejamento de vida. Vale a pena. 

Aproveite a dica para passar um tempo de qualidade em família. 

 

(http://www.ipb.org.br/content/conteudos/c718ed10-9b86-4a9f-

ba1f-c0920d500dac_BP807FEVEREIRO2022.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. Paulo, Rev Ádler e Rev. Fabiano. 4. Pelo serviço 
cristão da IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, Dep. Mú-
sica, Conselho Missionário, Departamento Infantil, Grupo de Adolescen-
tes e Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe de Formação Doutri-
nária 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 

18- Edmilson Balduino Bissoli 

 

18- Alex da Costa Rodrigues 

 

19- Silvana Marcomini Krebsky 

 

21- Raquel Cecília Mazzucatto 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

26- Paula Cristina P. S. Coelho 

 

28- Rafaelle Felipe dos Santos 

 

30- Wlademir José Orpinelli 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

31- Arminda e Paulo Coelho 

(Bodas de Malaquita)  56 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 
Adilson 
Ezequiel 
Adalto 

01/01 
Ezequiel 
Adalto 
Carlos 

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 --- 

01/01 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

01/01 ____ 

LITURGIA 

HOJE Presb. Wellington 

01/01 --- 

08/01 --- 

15/01 ---  

PROJEÇÃO 

HOJE João 

01/01 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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