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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2178 –  12 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

O GETSÊMANI DA VIDA 

 

  O Jardim do Getsêmani foi o lugar da agonia de Jesus. Ali havia uma prensa de azeite, onde as azeito-

nas eram amassadas, para se extrair o óleo que servia de combustível para as lamparinas. Foi nesse jardim, 

no sopé do monte das Oliveiras, que Jesus se entristeceu, orou, chorou e sangrou. Foi ali que ele travou mais 

titânica batalha da humanidade. Foi ali que ele, em lágrimas, rogou ao Pai para passar dele o cálice. Foi ali 

que ele se prostrou com o rosto em terra e, de forma perseverante, orou e se sujeitou à vontade do Pai. Foi ali 

que ele foi consolado por um anjo e fortalecido pelo Pai, para caminhar vitoriosamente para a cruz. 

 

            No Getsêmani, Jesus enfrentou severa angústia. Essa angústia teve três níveis. Vejamos: 

 

            Em primeiro lugar, Jesus admite sua angústia para si mesmo (Mt 26.37). “E, levando consigo a Pedro e 

aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se”. Qual foi a causa da tristeza e da an-

gústia de Jesus? Angustiou-se porque sabia que seria preso, julgado e condenado? Angustiou-se porque sa-

bia que seria esbordoado e cuspido pelos membros do sinédrio judaico? Angustiou-se porque sabia que seus 

discípulos o abandonariam? Angustiou-se porque sabia que Judas o trairia, Pedro o negaria e Pilatos o sen-

tenciaria a pena de morte? Angustiou-se porque sabia que seria pregado na cruz como um malfeitor? A res-

posta é mil vezes não! Angustiou-se porque sabia que sendo o Amado do Pai, seria abandonado por ele na 

cruz. Angustiou-se porque sendo santo, santo, santo seria feito pecado por nós. Angustiou-se porque sendo 

bendito eternamente, seria feito maldição, para que fôssemos benditos eternamente. 

 

            Em segundo lugar, Jesus admite sua angústia para seus discípulos (Mt 27.38). “Então, lhes disse: A 

minha alma está profundamente triste até à morte; ficai aqui e vigiai comigo”. Muitas coisas, Jesus falou às 

multidões. Outras, falou apenas para seus discípulos. Quando foi tomado de tristeza e angústia, revelou isso 

apenas aos seus três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Mas, quando chorou e suou sangue, fez 

isso sozinho. Aqui Jesus revela sua perfeita humanidade. Mesmo sabendo que ao se ferir o pastor, as ovelhas 

ficariam dispersas. Mesmo tendo pleno conhecimento de que Judas o trairia e Pedro o negaria, Jesus ordena 

a seus discípulos a ficarem com ele e a vigiarem com ele. Aquilo que era uma experiência íntima e pessoal, 

agora, é uma realidade compartilhada com seus discípulos mais próximos. Infelizmente, os discípulos não 

passaram no teste. Enquanto Jesus travava a mais renhida batalha em favor da nossa alma, seus discípulos 

se agarraram no sono. Em vez de vigiarem, dormiram; em vez de ficarem com Jesus, fugiram acovardados. 

 

            Em terceiro lugar, Jesus admite sua angústia para o Pai (Mt 27.39). “Adiantando-se um pouco, prostrou

-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja 

como eu quero, e sim como tu queres”. Jesus já havia admitido sua tristeza para si e para seus discípulos. 

Agora, admite-a diante do Pai. A batalha mais pesada foi travada no interior do Getsêmani, quando sozinho, 

Jesus prostrou-se com o rosto em terra, clamando ao Pai para passar dele o cálice. Três vezes Jesus orou, 

pedindo ao Pai a mesma coisa. Ele ofereceu, numa luta de sangrento suor, forte clamor e lágrimas àquele que 

poderia livrá-lo da morte. No Getsêmani, porém, Jesus sujeitou-se à vontade do Pai, e sorveu cada gota da-

quele cálice amargo da ira de Deus que deveria cair sobre nós. Ele tomou o nosso lugar como nosso repre-

sentante e fiador. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Es-

crituras. Agora, pela sua morte temos vida; pelo seu sangue temos redenção, pelo seu sacrifício temos plena 

salvação. 

 

 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/o-getsemani-da-vida/ 



 

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! 

 

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 

O servo sofredor Organizado por Darrell L. Bock e Mitch Glase 

 

 Recém-lançado em formato digital, O servo sofredor é indicado 

para aqueles — tanto pastores quanto líderes leigos — que desejam 

aprofundar seu entendimento bíblico e, assim, levar as boas-novas para 

quem ainda não conhece a Jesus. 

 O livro organizado por Darrell L. Bock e Mitch Glaser é dividido 

em três partes: interpretação de Isaías 53, Isaías 53 na teologia bíblica e 

Isaías 53 na teologia prática. Cada uma dessas sessões é edificada so-

bre as outras. É um ensino 360º e completo sobre a revelação do Cristo 

que salvaria o seu povo. 

 Há muito tempo um livro dessa natureza estava sendo necessá-

rio, principalmente para ajudar os leitores a utilizarem as verdades ex-

postas nesse capítulo do livro profético do Antigo Testamento na melhora 

dos seus ministérios. 

 E mais. A versão eBook é uma ótima oportunidade para você co-

nhecer todas as novidades da Cultura Cristã em 2023. 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/a6c30b16-0aad-44b3-9665-

a4d35f5a580f_BP820Mar2023.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

A felicidade não se compra 

(1946) 

 

 Essa é especial para os amantes de clássicos cinematográficos. 

 Disponível na Globoplay, A Felicidade não se compra é uma ode 

à solidariedade, valores familiares e amizade. 

A história tem até um quê de Davi e Golias. Vemos George Bailey 

(o protagonista interpretado pelo galã dos anos 40, James Stewart), um 

homem íntegro que quando mais novo sonhava em viajar o mundo, cur-

sar uma boa universidade e conhecer realidades diferentes da sua, mas 

que, infelizmente, tem seus sonhos interrompidos pelos acasos da vida. 

O seu destino então: herdar a casa de empréstimo de seu pai e morar 

numa pequena cidade do interior onde enfrentará a ganância de um mili-

onário que se sente o dono do mundo. 

Além da frustração, George precisa lidar com uma crise financeira 

e acusações seríssimas que o levam a pensar em suicídio e a implorar a 

Deus um sentido para viver. Para saber o desfecho da história e refletir 

sobre a importância de nós como indivíduos únicos e poiemas de Deus, 

só assistindo o longa. 

(https://ipb.org.br/content/conteudos/a6c30b16-0aad-44b3-9665-

a4d35f5a580f_BP820Mar2023.pdf) 

 

   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 

05- Josefa de Moura Silva 
 
 
ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

12- Isaac dos Santos Raxkid 
 
 
______________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 
Fernando 
Edgard 
Adilson 

19/03 
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 --- 

19/03 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE --- 

19/03 --- 

LITURGIA 

HOJE --- 

19/03 --- 

26/03 --- 

02/04 --- 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

19/03 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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