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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2171 –  08 de janeiro 2023 

  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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

COMO SE LIVRAR DA CULPA 

“Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto” Salmo 32.1 

 

 

A culpa é um carrasco impiedoso que açoita suas vítimas dia e noite. Com respeito à culpa há dois graves pe-

rigos. O primeiro é a ausência de culpa. Há o delito, mas não a culpa. O indivíduo cometeu a transgressão, 

mas sua consciência está cauterizada. O segundo perigo é a culpa irreal. A pessoa se sente culpada, mas não 

houve transgressão. Ela açoita a si mesma com o chicote da culpa, mas não infringiu nenhum preceito. 

 

 

 

A culpa irreal mantém no cárcere emocional milhões de pessoas. Mesmo livres, sentem-se prisioneiras. Mes-

mo sem a mácula da culpa, sentem-se enlameadas por um sentimento amedrontador. A culpa é resultado do 

pecado. Onde há transgressão deve existir culpa. Transgressão sem culpa é cauterização da consciência; cul-

pa sem transgressão é encabrestamento da consciência. Mas, onde há pecado há culpa. A solução não é ne-

gar a culpa nem a afogar sob o manto das racionalizações. Mas, arrepender-se, confessar o pecado e aban-

doná-lo. 

 

 

 

Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as deixa, alcança miseri-

córdia. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Em Cristo, e só nele, podemos ficar 

livres da culpa. Não viva nessa masmorra fúnebre. Jesus veio para nos tornar verdadeiramente livres. 

 

 

 

(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! 

 

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 DE A.G. EXTRAORDINÁRIA 

 "O Conselho da Igreja vem diligentemente convocar todos os 

membros comungantes para a sua Assembleia Geral Extraordinária no 

dia 29/01/2023 às 09:00h, na sede à Júlio Mesquita, 407, Centro, Araras/

SP. Com base na CI/IPB Art.9, § 1°, alínea “a”. Os nomes foram indica-

dos previamente até o dia 31/12/2022. Entretanto, será também assegu-

rado aos membros comungantes, na assembleia extraordinária, votar em 

qualquer dos nomes da sua escolha entre os membros em plena comu-

nhão (art. 112 da CI/IPB), civilmente capazes e obedecidas 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 deve-

rão recorrer ao Pastor ou aos Presbíteros, membros do Conselho. Cada 

membro está comissionado a orar por essa eleição e indicar os candida-

tos, 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 09:00h, no período na EBD, em primeira convocação. 

g) A posse (ordenação e/ou instalação) dos diáconos eleitos ocorrerá no 

dia 05 de fevereiro de 2023, por ocasião do Culto Noturno, desde que 

cumpridos o que preceituam os artigos 113 e 114 da CI/IPB”. 

 

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Mensagens Diárias Cultura Cristã 

Herbert dos Santos Gonçalves | 2022 

 

A Palavra de Deus é alimento diário para mentes e corações 

bombardeados pelos ruídos à sua volta. É sustento e expressão da gra-

ça. 

Como meta pessoal para esse novo ano, sugerimos buscar a 

sensibilidade à voz de Deus, evitando assim que o vozerio do dia a dia o 

impeça de se aproximar do Pai. E, para isso, é preciso reagir de modo 

planejado, por meio de momentos de reflexão a partir da leitura da Bí-

blia. Mensagens Diárias Cultura Cristã contribuirá para você atingir esse 

propósito. Aproveite! 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/65d8c113-052e-49f0-b011-

c06a65f55876_BP818Janeiro2023final.pdf) 

 

 SUGESTÃO DE FILME 

Uncharted: Fora do Mapa 

 

Esse é para aqueles apaixonados por filmes de ação, games e 

navegações. 

Nathan Drake e Victor "Sully" Sullivan embarcam em uma perigo-

sa busca para encontrar o maior tesouro jamais encontrado. Enquanto 

isso, eles também rastreiam pistas que podem levar ao irmão perdido de 

Nathan. Um clássico de aventura moderna, certo? 

Mas não para por aí… É também um filme sobre o valor e impor-

tância do relacionamento familiar – além de ser um longa ideal para as-

sistir em família. 

Uncharted: Fora do Mapa é estrelado por Tom Holland e Mark 

Wahlberg e está disponível no HBO Max. Aproveite! 

 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/65d8c113-052e-49f0-b011-

c06a65f55876_BP818Janeiro2023final.pdf) 

 

         CESTA 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. 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 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 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 

04- Mariana Campana 

 

04- Ian Paulo Durães Boschi 

 

06- André Luiz Moro 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

10- Gize Helena Carettin 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

13- Plínio e Selma    

(Bodas de Ouro)  50 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 
Adalto 
Carlos 

Fernando 

15/01 
Carlos 

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 

 José Júnior 

18 a 
30 

Wellington 

Adul-
tos 

Presbíteros 

No-
vos 

Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE --- 

15/01 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

15/01 ____ 

LITURGIA 

HOJE Pastor 

15/01 --- 

22/01 --- 

29/01 --- 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

15/01 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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