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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2180 –  26 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 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

PERDÃO 

“Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.” Lucas 23.34 

 

Quando Jesus abriu os seus lábios e pronunciou palavras, deixou todos atônitos. Ele disse de forma clara: 

“Pai, perdoa-lhes”. Que homem é capaz de, no ápice da dor agônica, pedir que os seus algozes sejam perdo-

ados. Qualquer um de nós diria com todas as letras e implicações: “Pai, destrói eles, acaba com eles, pisa em 

cima deles. Pai me liberta daqui e extermina esses meus algozes. Aniquila esses malditos que querem acabar 

comigo”. Essa seria a reação natural, contudo, Jesus nunca agiu segundo a nossa natureza. 

 

 

É interessante notar que ele não se dirige a Deus como Deus e sim como Pai. Jesus fez isso porque queria 

que nesse momento Deus não agisse como juiz e sim como um pai amoroso. Ele estava dizendo: “Pai, deixe 

que eles vão até o fim. Eu sei que tem todo o poder e pode me libertar dessa cruz, mas não faça isso Pai. Per-

doa-lhes!” O escritor brasileiro Augusto Cury comenta: “Não é possível produzir ideias brilhantes quando o cor-

po é submetido à dor física, pois os instintos prevalecem sobre a capacidade de pensar”. 

 

 

Jesus entregou a sua vida sobre o altar do sacrifício para nos proporcionar o seu perdão. Assumiu a nossa 

culpa. Fez-se maldito por nossa causa. Pagou a nossa dívida para com Deus. Cristo foi o substituto perfeito. O 

Pai aceitou o sacrifício. Glória a Deus! 

 

(https://cadadia.org.br/site/index.php#content5-a) 



 

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 

Jonas – Um estudo sobre compaixão, a do Senhor e a sua –  

O Palmer Robertson 2012 

 

 O Senhor não deveria ter compaixão de Nínive? O livro de Jonas 

termina com essa pergunta a respeito da compaixão e ela permanece 

para que os leitores possam refletir e responder. Afinal, não devemos ter 

uma compaixão que reflita a do Senhor? Considerando o modo gracioso 

como ele teve compaixão de você e dos seus, não deveria ter você a 

mesma compaixão até mesmo pelos que de algum modo (mas não ne-

cessariamente) podem ser piores do que você mesmo? 

 Para isso, O. Palmer Robertson apresenta a trajetória de Jonas 

para ver se, talvez, os leitores devem fazer algumas correções nas pró-

prias trajetórias atuais levando-os a parar de fugir do Senhor e seus pro-

pósitos. 

 Pastor e professor experimentado. O Palmer Robertson foi confe-

rencista em diversos países e escreveu vários livros, incluindo Alianças 

Terra de Deus e O Cristo dos Pactos, publicados no Brasil pela Cultura 

Cristã. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

   Nerve – Um jogo sem Regras 
 

 Instagram, Facebook, WhatsApp, Pinterest e até mesmo aplicati-

vos de jogos online e namoros bombardeiam jovens e adolescentes com 

ilusões de uma vida perfeita que, talvez com o auxílio da internet, pode-

rão alcançar. Algo muitas vezes perigoso. 

 Nerve – Um jogo sem Regras retrata muito bem essa nova reali-

dade em que nossa sociedade está inserida. A estudante Vee, pressio-

nada pelos amigos, decide participar do jogo online. Porém, ele toma um 

rumo assustador e, ao chegar no estágio final, Vee precisa tomar deci-

sões que irão determinar o seu futuro, trazendo fama e dinheiro. 

 Mostrando cenários “comuns” da juventude – escola, festas, lan-

chonetes com amigos, etc. – o filme, ao mesmo tempo que nos diverte, 

serve como um alerta para os perigos da internet, relembrando que é 

necessário estarmos atentos ao que nossos jovens consomem e como 

isso afeta o dia a dia e a construção do seu futuro. 

 Indicados para debates em encontros de jovens e adolescentes, 

e até mesmo para pais. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449)  

   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 

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

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 

28- Selma Maria de Salles Cardin 
 
01- Isabela Mota Simeão 
 
 
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

28- Fabíola e Elizeu Martins   
(Bodas de Barro ou Papoula) 08 anos 

http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449
http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-n-774-maio-2019-34449


______________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 
Adilson 

Ezequiel 
Amarildo 

02/04 
Ezequiel 
Amarildo 

Adalto 

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 --- 

02/04 --- 

PROGRAMAÇÃO INFAN-
TIL 

HOJE --- 

02/04 --- 

LITURGIA 

HOJE --- 

02/04 --- 

09/04 --- 

16/04 --- 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

02/04 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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