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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2177 –  05 de março 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

UMA NUVEM SE LEVANTA DO MAR 

 “Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse 

ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então, lhe disse Elias: 

Volta. E assim por sete vezes. À sétima vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a 

palma da mão do homem” (1Rs 18.42-44). 

 

            O profeta Elias orava no monte Carmelo, clamando aos céus as chuvas torrenciais para dessedentar a 

terra e restaurar a sorte da nação depois de três anos e meio de seca severa. Na sétima vez que clamou ao 

Senhor, seu moço viu uma nuvem, do tamanho da palma de uma mão, que subia do mar. Elias, entendeu que 

era a promessa de uma chuva copiosa que se aproximava. 

 

            O Brasil vive tempos de sequidão e os Elias de Deus estão orando por uma poderosa visitação de 

Deus nesse tempo. A crise está instalada em todos os setores da sociedade: do palácio ao parlamento, das 

cortes às escolas, das igrejas às famílias. Cresce a impiedade. Agiganta-se a iniquidade. A injustiça desfila nas 

ruas. A imoralidade desfralda suas bandeiras. A desonestidade está nas ruas. A violência assusta a nação. 

Nesse deserto de virtudes e nesse campo minado de integridade, sentimo-nos acuados por aqueles que deve-

riam nos defender. Fracassa o braço da carne. Entra em colapso o sistema garantidor da ordem e da justiça. 

Aqueles que violam as leis e auferem gordas vantagens de esquemas de corrupção recebem as benesses dos 

magistrados e desfilam garbosos como beneméritos da sociedade. Aqueles que deveriam legislar para o bem 

do povo, deixam-se vender por dinheiro e corrompem seu mandato. Aqueles que deveriam governar para o 

bem do povo, blasonam discursos populistas para promover aquilo que traz mais desespero para a nação. 

 

            Nesse ambiente cinzento de tantas sinuosidades morais, a nação geme sob látego da desesperança. 

Não há a quem recorrer. Prevalece as nulidades enquanto a virtude escasseia. As igrejas cristãs, que deveri-

am manter-se focadas no seu chamado de anunciar o evangelho, não raro, imiscuem-se também em bandei-

ras alheias à sua vocação e perdem sua vitalidade. É nessa hora de ameaça à nação, que à semelhança de 

Elias, devemos nós subir à presença do Senhor e nos humilharmos até ao pó, clamando pelas chuvas do avi-

vamento. A saída para o Brasil não está na plataforma política nem apenas numa política de recuperação eco-

nômica. Só uma intervenção soberana de Deus pode erguer nosso país do caos político, moral e espiritual. 

Precisamos de um avivamento espiritual que desperte a igreja e impacte o mundo. Precisamos das chuvas 

restauradoras do alto para regar os corações sedentos e aflitos. 

 

            Elias confrontou o rei Acabe, o povo e os profetas de Baal. Elias não deu outros nomes a Baal, mas 

removeu Baal do caminho. Entre as chuvas de Deus e a terra seca havia um obstáculo que precisava ser re-

movido. Baal precisava ser eliminado. Depois de mostrar, com sinais eloquentes, que só o Senhor é Deus, Eli-

as subiu para o cume do monte Carmelo para clamar pelas torrentes do céu. Elias orou com humildade e per-

severança. Orou até as chuvas descerem. Elias falou do poder de Deus e o experimentou. De igual modo, a 

maior necessidade da igreja é preparar o caminho do Senhor e clamar aos céus por um grande avivamento. É 

tempo de buscarmos ao Senhor até que ele venha. É tempo de orarmos até que uma nuvem se forme no hori-

zonte. É tempo da igreja perseverar em oração até que do alto sejamos revestidos de poder. É tempo de ver-

mos uma igreja restaurada pelo Espírito Santo e uma nação alcançada pelo evangelho da graça. Que venham 

as chuvas da graça sobre nós! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes//uma-nuvem-se-levanta-do-mar/ 



 

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. 

 

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E EDUCADORES 

 No próximo final de semana, dia 10 de março (sexta-feira), tere-

mos nossa primeira reunião às 19:30hs no salão social da Igreja. Conta-

mos com a presença de todos. 

 

CLASSE NOVOS MEMBROS 

 Iniciamos uma nova sala para novos membros. As aulas estão 

acontecendo todo domingo às 9h na EBD. Se você que ainda não é 

membro e quer se tornar um, será um privilégio tê-lo conosco. Se você 

quer conhecer mais acerca de doutrinas, teologia, estrutura da IPB, tam-

bém é nosso convidado. 

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 Mudou de endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize suas 

informações junto à secretaria. 

 

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Hebraico Bíblico – B.M. Rocine 2019 

 Com o objetivo de ajudar as pessoas a entenderem a Palavra de 

Deus com maior riqueza e intimidade, B.M. Rocine apresenta Hebraico 

Bíblico, um curso de hebraico bíblico de um ano de duração, em que o 

aluno aprenderá o alfabeto hebraico, os fundamentos da pronúncia e 

mais ou menos 400 das palavras mais comuns na Bíblia Hebraica. 

 Usando uma abordagem analítica discursiva à Bíblia Hebraica é a 

ferramenta gramatical mais poderosa para alcançar a intimidade com 

Deus, afinal, “nada substitui ler a Bíblia hebraica em hebraico”. Por isso 

esse livro foi escrito para ensinar o poder exegético da análise do discur-

so desde início. 

 O Autor, B.M. Rocine é pastor da Igreja da Living Word em Syra-

cuse, Nova York, e moderador do fórum b-hebraico por e-mail, com mais 

de 400 hebraístas em todo o mundo. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp782-janeiro-2020-34846) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Cópias – De Volta à Vida 

(2018) 

 

 O longa de ficção científica Cópias – De Volta à Vida narra a his-

tória do cientista William (Keanu Reeves), que após perder a família num 

acidente de carro, rouba tecnologia da empresa para a qual trabalha 

com o fim de clonar seus entes e, através de um aparato inovador que 

criou, transferir suas memórias para os novos corpos, a fim de recome-

çar tudo novamente. 

 O filme traz uma visão de como o ser humano não consegue lidar 

com as perdas e como a busca pela eternidade é algo tão intrínseco na 

humanidade, que busca de diversas formas alcançá-la, esquecendo da 

única fonte capaz de suprir todos esses anseios: Jesus Cristo. 

 Com elenco talentoso, ação, drama e uma boa dose de tecnolo-

gia e ciência, Cópias De Volta à Vida é um ótimo gatilho para reflexões 

profundas sobre vida versus morte. O filme está disponível no Netflix. 

Verifique a Classificação etária. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp782-janeiro-2020-34846 ) 

 

   CESTO 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: Rev Wadislau (irmão da Lilian); Eloá (neta Cleusa Gai-

no); Daniel (sobrinho Adele); Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da IPA);  

Ademir Francisco (pai da Bia); Ilze Maria Martensen . 

 

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  ANTERIOR 

28- Sônia Camilo Alonso 
 
03- Amarildo Simeão 
 
04- Andressa Daniela Pagani de Souza 
 
 
ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

05- Josefa de Moura Silva 
 
 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

05- Amauri e Samara Rodrigues    
(Bodas de Latão ou Lã)  07 anos 
 
 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp782-janeiro-2020-34846
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp782-janeiro-2020-34846


______________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) - Interessa-

dos fale com 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. Fale com Amarildo: (19) 98203-4507. 

 

3. VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas.  

Fale com Janaína: (19) 97152-9597. 

 

4. VENDEM-SE TAPETES 

Vendem-se tapetes de crochê, diversos modelos.  

Fale com Cleusa: (19)  99345-8043. 

 

5- BASSO CONSTRUINDO—MEI 

Serviço de pedreiro em geral.  

 Fale com Rildo: (19) 99730-1538. 

 

6- PEDREIRO 

Serviço de pedreiro em geral.  

fale com  Rodrigo Campos: (19) 99305-8296. 

 

7- EBE ATELIÊ DE COSTURA 

Serviço de costuras. 

Fale com Ebe: (19) 99702-5842. 

 

8- ELIANE FERMINO - REPRESENTANTE COMERCIAL 

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

moraria e Gesso.  

Fale com Eliane: (19) 97822- 2878. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Carlos 

Fernando 
Edgard 

12/03 
Fernando 
Edgard 
Adilson 

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 --- 

12/03 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE —— 

12/03 ____ 

LITURGIA 

HOJE --- 

12/03 --- 

19/03 --- 

26/03 --- 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

12/03 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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