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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2173 –  22 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 

                                                           

 
 
 

 

  
O ANTICRISTO, O HOMEM DA INIQUIDADE 

 

Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia se-

ja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição” (2Ts 2.3). 
 

            A Bíblia, a palavra de Deus, reiteradamente fala sobre o Anticristo, o homem da iniquidade. Tanto o Antigo 

quanto o Novo Testamento descrevem esse arqui-inimigo de Cristo e da igreja. Em face de uma agenda global 

que vai ganhando espaço no Brasil e no mundo, erguendo a bandeira do ateísmo, do relativismo moral, do marxis-

mo cultural e da desconstrução dos valores cristãos, trago aqui algumas reflexões. 

 

            Em primeiro lugar, o Anticristo será o homem sem lei (2Ts 2.3). A palavra grega para iniquidade, no texto 

em tela, é anomos, “sem lei”. O mundo é regido por essa cosmovisão e por essa agenda que não suporta princí-

pios e valores. Os pilares da família são atacados. Os fundamentos da sociedade são destruídos. Não se trata 

mais de concessão ao erro nem mesmo de inversão de valores. Vemos, hoje, o controle do erro. Não se suporta 

mais a verdade. Não se tolera a luz. Vivemos numa sociedade pelo avesso, onde a virtude é escarnecida e as prá-

ticas mais vergonhosas são aplaudidas. Nessa sociedade hedonista, os absolutos morais são banidos. A lei é tor-

cida, golpeada e manipulada para atender às demandas desse viés que não suporta Deus nem sua lei. O antino-

mismo governa. A iniquidade campeia. A degradação moral impera. 

 

            Em segundo lugar, o Anticristo trará em sua esteira a apostasia (2Ts 2.3). Aqueles que um dia professaram 

a fé cristã, vê-la-ão como radical demais e virarão suas costas para ela. Sacudirão de sobre si o jugo de Cristo. 

Deixarão as fileiras do cristianismo para abraçar uma fé inclusivista. Estarão mais interessados em agradar ao 

mundo do que a Cristo. Desejarão mais os aplausos do mundo do que a aprovação de Deus. Subscreverão uma 

teologia progressista e liberal, que despreza a inerrância das Escrituras. Abraçarão uma graça barata, cunhada de 

“super graça”, que justifica o pecado e não o pecador. A apostasia é uma realidade gritante. O nome de Deus tem 

sido banido dos parlamentos, dos palácios, dos tribunais, das escolas e até de algumas igrejas. 

 

            Em terceiro lugar, o Anticristo agirá na força de Satanás (2Ts 2.9). O Anticristo vem como opositor e substi-

tuto do verdadeiro Cristo. Representará um simulacro da encarnação do Verbo eterno de Deus, pois será uma es-

pécie de encarnação do próprio Diabo. Seu aparecimento será segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e 

sinais, e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem. O Dragão, o Diabo, lhe dará o seu 

poder, o seu trono e grande autoridade. Sua boca proferirá arrogâncias e blasfêmias. Receberá autoridade sobre 

cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, exceto aqueles cujos nomes es-

tão escritos no Livro da Vida do Cordeiro. 

 

            Em quarto lugar, o Anticristo perseguirá furiosamente o povo de Deus (Ap 13.7). O Anticristo vai pelejar 

contra os santos, os filhos de Deus, impondo-lhes sofrimento atroz. Esse será o tempo da manifestação do iníquo 

e da grande tribulação. Sua perseguição irá às últimas consequências, pois ele matará a todos aqueles que se re-

cusarem a adorá-lo. Mesmo o Anticristo recebendo uma adoração universal, aqueles que têm selo de Deus e seus 

nomes escritos no Livro da Vida, jamais se dobrarão a ele. Ao contrário, mesmo morrendo, vencerão o Diabo e o 

Anticristo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. 

 

            Em quinto lugar, o Anticristo será destruído pela manifestação da vinda de Cristo (2Ts 2.8). Cristo virá em 

sua majestade e glória e o Anticristo será quebrado sem esforço de mão humana. Cristo o matará com o sopro de 

sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O Anticristo será lançado no lago do fogo juntamente com 

o Falso Profeta. O Diabo e a morte também serão lançados no lago do fogo. Enfim, todos aqueles cujos nomes 

não estão escritos no Livro do Vida serão lançados no lago do fogo. A igreja vitoriosa e sobranceira, porém, reina-

rá com Cristo pelos séculos eternos. O povo de Deus não precisa temer. Somos mais que vencedores em Cristo 

Jesus! 

Rev. Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/o-anticristo-o-homem-da-iniquidade/ 



 

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! 

 

  

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, em primeira convocação, e, em não havendo 

quórum, no dia 05/02/2023 às 9:00h em segunda convocação, conforme 

Art.19, §1, do Estatuto da Igreja Presbiteriana de Araras, na sede à Júlio 

Mesquita, 407, Centro, Araras/SP. Com base na CI/IPB Art.9, § 1°, alínea 

“a”, para eleição de oficiais. Os nomes foram indicados previamente até 

o dia 31/12/2022. Entretanto, será também assegurado aos membros 

comungantes, na assembleia extraordinária, votar em qualquer dos no-

mes da sua escolha entre os membros em plena comunhão (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 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. O Conselho também convoca os 

membros para sua Assembleia Geral Ordinária, na mesma data e horá-

rio, para a ciência acerca das movimentações financeiras de nossa Igre-

ja, conforme CI/IPB, Art.9, §1, alínea “d”. 

 

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 

O Jesus Fabricado 

Craig Evans 

 

Nos últimos anos perguntas como "Jesus teve um filho com Maria 

Madalena?"ou "sua morte foi uma farsa e ele fugiu da Palestina para o 

Egito?" são frequentes e questionam a soberania de Deus. Até mesmo a 

existência de Jesus já foi levantada em discussões contemporâneas. Em 

O Jesus Fabricado, Craig Evans discute a verdade sobre essas e outras 

questões. 

Evans apresenta uma renovadora e moderna combinação de eru-

dição acadêmica e bom senso crítico ao avaliar os vários documentos 

que têm sido usados para afetar a credibilidade do Novo Testamento e 

demonstra de modo certeiro que eles não suportam o peso de evidência 

histórica que lhes é atribuído.  

 

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

c06a65f55876_BP818Janeiro2023final.pdf). 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Amor em Obras 

(2019) 

 

 Em Amor em Obras vemos a vida de uma executiva de San 
Francisco mudar do dia para a noite (literalmente!). O fim de um 
relacionamento e a perda de um (suposto) bom emprego, faz com que 
 Gabriela Diaz se inscreva em um concurso online um tanto 
ousado. O motivo: o prêmio é uma pousada na Nova Zelândia. 
Gabriela conquista o prêmio e parte para viver uma aventura em um 
novo país. E, como toda boa comédia romântica, sua vida se cruza com 
a de Jack Taylor, um local que ajudará a norte-americana a enfrentar as 
dificuldades da nova vida. 
 Com personagens e animais (sim, animais!) Engraçadíssimo, 
Amor em Obras é um bom filme para mostrar como o amor deve ser 
uma construção, tendo o diálogo, respeito e admiração como fatores 
essenciais. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801)  

 

         CESTA DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor  preferencialmente até o 2º domingo de cada mês, 

para que possa ser montado a cesta e entregue as famílias. E se vo-

cê, deseja ajudar, o serviço de Assistência Social da IPA de forma mais 

intensiva, procure 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. Paulo, Rev. Wipson, Rev Ádler e Rev. Fabiano. 4. Pelo serviço 
cristão da IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, Dep. Mú-
sica, 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 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801


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). 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

21- Edna  Ap. Araújo Mazzucatto 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

24- Cleber Melo de Freitas 

 

 

 
__________Prestadores de Serviços___________________________ 
 
1. VENDE-SE CASA 

Localizada na  Rua. Das Violetas, nº 283, Jd Sobradinho - Araras (Ponto 

de  Referência: na mesma rua do posto de saúde do bairro) - Proprietá-

rios Edna, Edison e Edgard:(19) 99162-7114 ou (19)  99130-1040.  

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR 

Assessoria contábil e fiscal; atendimento a pessoa física, jurídica, autô-

nomo 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: (19) 99730-

1538. 

 

6- PEDREIRO 

Serviço de pedreiro em geral. Interessados falar c/ Rodrigo Campos: 

(19) 99305-8296. 

 

7- EBE ATELIÊ DE COSTURA: (19) 99702-5842. 

 

8- ELIANE FERMINO - REPRESENTANTE COMERCIAL 

Marcenaria: móveis planejados, esquadrias e reformas em geral; Mar-

moraria e Gesso. Contato (19) 97822- 2878. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Fernando  
Edgard 
Adilson 

29/01 
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 

 José Júnior 

18 a 
30 

Wellington 

Adul-
tos 

Presbíteros 

No-
vos 

Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE --- 

29/01 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

29/01 ____ 

LITURGIA 

HOJE --- 

29/01 --- 

05/02 --- 

12/02 --- 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

29/01 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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