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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2179 –  19 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

TÃO GRANDE AMOR 

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, 

não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16). 

 

            O texto em destaque é considerado a miniatura da Bíblia. Encerra a essência do evangelho. Cada pa-

lavra tem uma tonelada de graça. Expressa o grande amor de Deus ao mundo. Quatro verdades devem ser 

aqui destacadas: 

 

            Em primeiro lugar, o maior doador. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira…”. Deus é o maior 

doador. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onisciente, 

onipresente, onipotente, transcendente, soberano. Os povos têm seus deuses, forjados pela imaginação hu-

mana e cinzelados pelos artífices. Porém, esses deuses, por mais antigos ou populares, não passam de ído-

los. Há um só Deus verdadeiro. Ele é Espírito. Ele é luz. Ele é amor. Não há maior privilégio do que ser amado 

por Deus. Não há maior dádiva do que ser o alvo desse amor incomensurável e inefável. As palavras huma-

nas não podem descrever toda a profundidade desse amor. A poesia é pobre demais para enaltecer os atribu-

tos desse amor. Como expressa o poeta: “Ainda que todos os mares fossem tinta; ainda que todas as nuvens 

fossem papel; ainda que todas as árvores fossem caneta; e, ainda que todos os homens fossem escritores, 

nem mesmo assim, se poderia descrever o grande amor de Deus. 

 

            Em segundo lugar, a maior dádiva. “… que deu o seu Filho unigênito…”. Deus deu o seu melhor, Deus 

deu tudo, Deus deu a si mesmo, Deus seu o seu Filho unigênito. Deu-o não para vir ao mundo e ser aplaudido 

pelos homens; deu-o não para ser alvo dos efusivos encômios da humanidade. Deu-o não para vir ao mundo 

e pisar os tapetes aveludados do luxo. Deu-o não para receber os favores da terra. Ao contrário, deu-o como 

oferta pelo nosso pecado. Deu-o para ser o nosso representante, substituto e fiador. Deu-o para morrer pelos 

nossos pecados. Jesus, o Filho unigênito de Deus, desceu da glória, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a for-

ma de servo, humilhou-se até à morte e morte de cruz. Sendo ele, santo, santo, santo foi feito pecado por nós. 

Sendo ele bendito eternamente, se fez maldição para tornar-nos benditos. Sendo ele imaculado, carregou so-

bre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Sendo ele o autor da vida, morreu na cruz para nos salvar. 

Oh, sublime amor! Oh, dádiva bendita! 

 

            Em terceiro lugar, o maior necessitado. “… porque Deus amou ao mundo…”. O amor de Deus por nós 

é abundante, imerecido e comprovado. O que é admirável não é que Deus amou ao mundo, por ser ele tão 

grande, mas por ser tão pecador. A causa do amor de Deus por nós não está em nós, mas nele mesmo. Ele 

nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele nos deu vida e nos fez assentar com Cris-

to nas regiões celestes quando éramos escravos da carne, do mundo e do diabo. Ele prova seu próprio amor 

para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Deus não nos ti-

vesse amado, estaríamos arruinados. Se ele não nos tivesse dado seu Filho, estaríamos perdidos. 

 

            Em quarto lugar, o maior propósito. “… para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida 

eterna”. O propósito de Deus em amar-nos é nossa salvação. O propósito é claro. Há pela frente duas possibi-

lidades: perdição eterna ou vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, já passou da morte para 

vida. Aquele, porém, que se mantém rebelde contra Jesus não verá a vida e não terá como escapar da ira vin-

doura. O céu é um estado e um lugar de bem-aventurança eterna para todos aqueles que creem no Senhor 

Jesus. O inferno é um estado e um lugar de tormento eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se agora 

mesmo você crer em Jesus, você não perece, mas tem a vida eterna! 

Rev. Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/tao-grande-amor/ 



 

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. 

 

  SUGESTÃO DE LEITURA 

Um mundo com significado 

Jonathan Witt e Benjamin Wiker 

 

Vivemos tempos em que questionamos diariamente nossos pro-

pósitos e significados de vida. Por isso, a leitura de Um Mundo com Sig-

nificado é tão necessária, afinal, a obra de Jonathan Witt e Benjamin Wi-

ker nos leva à compreensão de como a arte e as ciências revelam o gê-

nio da natureza. 

A obra é ilustrada por fascinantes exemplos que nos mostram co-

mo a literatura e a ciência, juntas, nos ensinam que vivemos em um 

mundo repleto de significado, e não no mundo espiritualmente morto no 

qual os materialistas querem nos confinar. 

Além disso, Benjamin Wiker e Jonathan Witt retratam (com uma 

prosa brilhante) a profundidade, elegância, clareza e a absoluta inteli-

gência de um universo projetado para nutrir a vida inteligente que um dia 

irá descobrir o design com propósito. 

 E recupera o propósito perdido não somente para a ciência, mas 

para todas as disciplinas acadêmicas. 

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

a4d35f5a580f_BP820Mar2023.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

    Aliados 

    (2016) 

  

Protagonizados pelos vencedores do Oscar Brad Pitt e Marion 

Cotillard, Aliados reúne temáticas que encantam os apaixonados por 

histórias e aficionados por cinema: espionagem, guerra e amor. 

Além de uma fotografia de tirar o fôlego, o enredo do longa recém

-disponível no Netflix nos prende do início ao fim. O motivo: o mistério 

envolvendo o casal que se apaixona durante uma missão para eliminar 

um embaixador nazista em Casablanca, no Marrocos. 

Durante o trabalho que devem realizar para o governo inglês em 

parceria com a França, Max Vatan conhece Marianne Beausejour. Eles 

se apaixonam, se casam e, juntos, constroem uma bela família. 

Anos após o início do relacionamento, suspeitas sobre uma cone-

xão entre Marianne e os alemães levantam uma crise no casamento e 

na confiança entre o casal. O que leva Max a investigar o passado da 

companheira e o coloca em uma posição na qual precisa escolher a fide-

lidade à pátria ou ao amor. 

Esse não é um daqueles filmes com grandes lições de moral. 

Mas, acredite, o subir dos créditos é acompanhado de um grande 

“UAU!”. 

(https://www.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 

12- Isaac dos Santos Raxkid 
 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

19- Arminda Correia Coelho 
 
20- Rafael dos Santos Raxkid 
 
22- Adham Cristy Pires 
 
24- Plínio Cardin 
 
24- Luís Fernando Recchia 

 
 
______________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 
Edgard 
Adilson 

Ezequiel 

26/03 
Adilson 

Ezequiel 
Amarildo 

EBD 

4 a 6  
Ana Laura e Fabia-

na 

7 a 8 Andressa 

12 a 
17 

 José Júnior 

18 a 
30 

Wellington 

Adul-
tos 

Presbíteros 

No-
vos 

Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE --- 

26/03 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE --- 

26/03 --- 

LITURGIA 

HOJE --- 

26/03 --- 

02/04 --- 

09/04 --- 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

26/03 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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