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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2174 –  29 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

A LOUCURA DE TROCAR O SENHOR POR OUTROS DEUSES 

“Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses…”  (Sl 16.4). 

 

            O rei Davi destaca na passagem em tela a loucura de trocar o Senhor por outros deuses, pois isso im-
plica em sofrer muitas penas. Quero, aqui, elencar a insensatez dessa troca. 

 

            Em primeiro lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez porque o Senhor é o único Deus 
vivo e verdadeiro. Os deuses dos povos foram forjados pela mente humana. Não importa quão antigo são ou 
quantos adeptos têm, esses deuses são uma nulidade. Porém, o Senhor fez o céu e a terra. Ele reina e faz 
todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Ele levanta reinos e abate reinos. Coloca reis no trono e 
os faz apear de lá. 

            Em segundo lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez porque o Senhor não deixará impu-
nes os adoradores de falsos deuses. Deus requer ser adorado com exclusividade. O primeiro mandamento da 
lei de Deus é claro: “Não terás outros deuses diante de mim” (Êx 20.3). O segundo mandamento é categórico: 
“Não farás para ti imagem de escultura […]. Não as adorarás” (Êx 20.4,5). Aqueles que incorrem nessas trans-
gressões atrairão sobre si mesmos justo juízo e sofrerão muitas penas. 

            Em terceiro lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez porque aqueles que assim fazem 
jamais verão a salvação de Deus. A idolatria e a feitiçaria são pecados abomináveis aos olhos de Deus. Pres-
tar culto a imagens ou venerar a outros deuses é afrontar o Deus vivo. Aqueles que rejeitam ao Senhor, escar-
necem de sua santidade e aqueles que se prostram diante deuses fabricados pela arte e imaginação humana 
não herdarão o reino de Deus. 

            Em quarto lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez porque os outros deuses são um laço 
para a alma. Os outros deuses nada sabem e nada podem, mas a cegueira da idolatria e da feitiçaria entene-
brece a mente, calcifica a consciência e endurece o coração. Essas práticas não apenas profanam o nome de 
Deus e deturpam o culto verdadeiro, mas arrastam as pessoas para o abismo mais profundo da degradação 
espiritual e para as trevas mais espessas da corrupção moral.     

 Em quinto lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez porque esses deuses precisam ser 
servidos, mas não têm poder para salvar. Os deuses dos povos precisam ser servidos, mas o Deus verdadeiro 
não é servido por mãos humanas. Esses deuses precisam de oferendas, mas o Deus verdadeiro de nada pre-
cisa, e não é servido por mãos humanas, antes é ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vive-
mos, nos movemos e existimos. Ele é o criador, o provedor e o redentor. E fora dele não há salvação. 

            Em sexto lugar, trocar o Senhor por outros deuses é insensatez porque esses deuses atraem maldição 
e não bênção. Eles deuses, sendo espíritos caídos ou imagens de escultura, nada são e nada podem, porém, 
o que está por trás deles é o diabo e suas hostes. O diabo não tem nada para oferecer, senão o engano. O 
diabo sendo ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Todos aqueles que trocam o Senhor por outros deuses, 
serão enganados pela mentira e sofrerão penalidade de eterna destruição. 

            Que a nação brasileira se arrependa de ir após outros deuses e que todos nós nos voltemos para o 
Deus verdadeiro. Que o busquemos enquanto podemos achá-lo e que o invoquemos enquanto ele está perto. 
Do contrário, o alerta divino está posto diante de nós: “Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por 
outros deuses” (Sl 16.4). 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes// lpc.org.br/a-loucura-de-trocar-o-senhor-por-outros-deuses/ 



 

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! 

  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

 O Conselho da igreja, vem diligentemente, convocar todos os 

membros comungantes para sua Assembleia Geral Extraordinária e As-

sembleia Geral Ordinária no dia 29/02/2023 (domingo) às 9h na sede à 

Rua Júlio Mesquita - 407 - Centro - Araras-SP. 

 

Pauta: 

 

 Eleição de Oficiais 

 Ouvir, para informação, os relatórios do movimento financeiro da 

Igreja no ano 2022; 

 Tomar conhecimento da deliberação do Conselho a respeito das 

contas submetidas à sua aprovação e do orçamento por este ela-

borado para o ano de 2023. 

 

 

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Emanuel em nosso lugar - Cristo na adoração de Israel 
 

O significado da morte de Jesus é pintado nas cores do taberná-
culo, do sacerdócio, das festas e dos sacrifícios do Antigo Testamento. 
Este livro de Tremper Longman III, o ajudará a aprender mais sobre a 
natureza de Deus e a respeito do nosso relacionamento com ele. Você 
verá que Deus é o nosso Rei no céu, que estabelece seu reinado no 
meio do seu povo. Como Rei, ele consagra espaços, pessoas, certos 
atos e tempos que são especialmente dedicados ao seu serviço.  

Agora voltamos nossa atenção a esses conceitos importantes, 
embora difíceis, do Antigo Testamento que são, com frequência, negli-
genciados. Consideraremos em primeiro lugar o espaço sagrado, depois 
as ações sagradas, então as pessoas sagradas e, finalmente, o tempo 
sagrado. 

(https://www.ipb.org.br/content/Arquivos/bp747-fevereiro-

2017.pdf) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Os sonhos de pardais 

            (2005) 

 

The Dreams of Sparrows (título original), é um filme - documentá-

rio sobre pós- -guerra no Iraque, dirigido por Hayder Daffar do Grupo 

Eye Iraque, um grupo de cinema iraquiano. Foi filmado ao longo de 2003 

e 2004 com uma câmera de mão, consistindo em entrevistas com vários 

cidadãos iraquianos, explorando os sentimentos sobre as mudanças que 

ocorrem ao seu redor após a guerra. Entre os entrevistados estão pinto-

res, escritores e diretores de cinema.  

Os temas variam de cultura à política. A captura de Saddam Hus-

sein ocorreu durante a filmagem. Um dos produtores teria sido morto pe-

las forças dos EUA antes que o filme fosse concluído, em uma batalha 

de Fallujah. 

(https://www.ipb.org.br/content/Arquivos/bp747-fevereiro-

2017.pdf) 

 

 

 

 

         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 

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 Neto 

(conversão e proteção); 4. Lucas Borges (conversão e vícios). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

29- Cleusa Gaino Smith 

 

30- Carlos Alexandre Marinho 

 

02- José Claúdio Moura 
 
 
 
__________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 
Edgard 
Adilson 
Ezequiel 

05/02 
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 --- 

05/02 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

05/02 ____ 

LITURGIA 

HOJE --- 

05/02 --- 

12/02 --- 

19/02 --- 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

05/02 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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