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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1891 — 20 Agosto de 2017 

  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 

 SERVIR ao próximo. 

   

   

 ALELUIA ! A NOIVA ESTÁ SENDO PREPARADA 

   

 Se agrupados, os motivos de preocupação e angústia com a Igreja 

nos dias atuais produziriam uma lista mais extensa que as 95 teses expos-

tas por Lutero em 1517. 

 O constrangedor mercantilismo da fé; a frenética busca por pompo-

sos títulos ministeriais; a manipulação da política eclesiástica para satisfa-

ções pessoais; o desinteresse pela missão e a intencional distorção dos 

textos bíblicos são apenas alguns — entre muitos — motivos de agonia ao 

olhar para a Igreja de hoje. É momento de quebrar o coração e buscar o 

Senhor para um sério compromisso de vida, renovo de alma e fidelidade 

no trato com as Escrituras. 

 Grandes motivos de celebração! 

 Há, porém, grandes motivos para celebração! Espantosamente, a 

Igreja tem crescido nos lugares mais improváveis — como Índia, Etiópia, 

Filipinas, China e Nigéria1 — e em todo canto há uma busca cada vez 

mais intensa pela Palavra de Deus. Milhares de anônimos levam diaria-

mente a mensagem de Cristo para as ruas, escritórios, universidades, ci-

dades e campos em todo o mundo. A Bíblia está traduzida, parcial ou total-

mente, em mais de 2.500 línguas.2 O evangelho no Brasil tem sido anun-

ciado, de forma crescente, entre os que pouco ouviram — como indíge-

nas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos, imigrantes e surdos –, 

além de invadir as grandes e médias cidades. Em todo o mundo, mais de 

120 milhões de cristãos vivem e perseveram em regiões hostis à sua fé.3 

O impressionante milagre da conversão se dá em incontáveis vidas todos 

os dias. Em 1900 havia 100 milhões de protestantes no mundo e a proje-

ção para 2050 é de quase 700 milhões. Louvado seja o Cordeiro, que tem 

preparado a sua noiva para o grande dia! 

                                         Continua ... 

 

Fonte: http://ronaldo.lidorio.com.br/wp/aleluia-a-noiva-esta-sendo-

preparada 



naQue, nesta data, a presença do “menino” renasça  A V I S O S 

QUERIDO (A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo (a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo (a) novamente aqui, para 

juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o (a) abençoe. 

ELEIÇÃO 

O Conselho fará uso da prerrogativa do art. 111 

da CI/IPB, selecionando e sugerindo nomes que 

julgar aptos para os cargos, após as indicações fei-

tas pelos membros da igreja. - Em caso de dúvida 

sobre esta eleição ou sobre o edital, os membros 

deverão recorrer ao Pastor, ou aos Presbíteros, 

membros do Conselho. Cada membro está comissi-

onado a orar por esta eleição e indicar os candida-

tos, contudo, sem campanha eleitoral. QUANTO AO 

PROCESSO DE ELEIÇÃO: a) A Igreja votará por 

escrutínio secreto escrevendo os nomes dos candi-

datos na célula em branco de forma legível limitado 

ao número de vagas. b) Informar que o número de 

vagas são de 1 (uma) para o presbiterato e 2 (duas) 

para o diaconato. A ordem da eleição procederá 

com a eleição dos presbíteros e, logo, seguirá a 

eleição dos diáconos. c) Para considerar-se eleito, 

deverá o candidato atingir maioria simples dos votos 

(ou seja, metade dos votantes presentes mais 1 

(um) voto). Em caso, de eventual empate vence o 

mais velho quanto à idade. d) Poderá ser considera-

do eleito o membro ausente desde que informe, por 

escrito, sua livre vontade de aceitar o cargo. e) Os 

votos que não atenderem as especificações acima 

serão considerados nulos. Votos em brancos e nu-

los contam apenas o número de votantes na elei-

ção, sem, contudo, computar para qualquer candi-

dato. f) A posse (ordenação e instalação) dos novos 

presbíteros e diáconos ocorrerá no dia 03 de de-

zembro na ocasião do Culto Dominical, desde que 

observados os artigos 113 e 114 da CI/IPB”, doc. 02  

 
ORAÇÃO MATINAL 

 Às terças-feiras, às 7h da manhã, acontece 

uma reunião de oração pela manhã no Templo da 
igreja. O Presb. Sidnei nos dirige em um momento 

de devoção matinal a Deus. Quer começar bem o 

seu dia? Então, está convidado (a) a participar junto 

conosco. Venha orar ao Senhor antes do início das 

atividades do dia. "Orai sem cessar" (1 Ts 5.17). 

 

HOMENS  EM ORAÇÃO 

Você, homem, está convidado a participar da 

nossa reunião nessa semana. Temos estudado as-

suntos muito atuais e presentes no nosso viver diá-

rio. Nosso objetivo é o aperfeiçoamento do homem 

chamado para adorar a Deus, liderar sua casa e 

testemunhar o Cristo vivo. Tema deste 3º trimestre: 

Conhecimento de Deus. Nossas reuniões são reali-

zadas quinzenalmente, sempre às terças-feiras, às 

19:30 hs. Nossa próxima reunião será dia 22/08, na 

casa do Irmão Presb. Sidnei Mathias. Participe! Sua 

presença muito nos honrará. Se puder, leve um pra-

to de doce ou salgado. 

 

CLASSE ESPECIAL 

Ocorre nas quartas-feiras, às 19h30min, no 

Templo da IPA. Os interessados deverão fazer sua 

inscrição na secretaria da igreja (via e-mail ou tele-

fone). Nesta fase, estamos funcionando em regime 

de discipulado cristão. Nossa esperança repousa 

sobre a Graça de Deus para interpretar, expor e vi-

ver, fielmente, a Palavra de Deus. 

 
PEQUENOS GRUPOS   

As atividades dos Pequenos Grupos da IPA es-

tão em recesso, por tempo indeterminado. No en-

tanto, seus participantes estão convidados a partici-

par da Classe Especial nas quartas-feiras às 

19h30min. A medida do Conselho tem como objetivo 

o treinamento da igreja para melhor desenvolver o 

serviço cristão. 

 

CESTO DO AMOR 
 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tra-

gam os alimentos do Cesto do Amor  até o 2º do-

mingo de cada mês.  E se você, deseja ajudar, o 

serviço de Assistência Social da IPA de forma mais 

intensiva, procure orientação com algum Diácono. 



A V I S O S 
POR ESTA CAUSA ,  

PONHO-ME  

 DE JOELHO 

 

I- Igreja 

* Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson, 
Rev. Álvaro, Rev. Ádler (Missão AMEM), Rev. Fabi-

ano.  

* Pelos Missionários: Miss. Lia, Rev. Ronaldo Dou-

rado e família, Rev. Jorge Henrique e família.  

* Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da Igre-
ja, Junta Diaconal, SAF, Música, Coral, Conselho 

Missionário. 

* Pelos Ministérios: Grupo de Adolescentes, Grupo 

de Jovens, Varões. 

* Pelas atividades evangelísticas ou doutrinação: 
Classe Especial, Artes Cênicas e EBD.  

* Pelo papel das famílias da IPA na missão de 

Deus: pelo relacionamento marido e esposa, pais e 

filhos. Que a Graça de Deus preserve a fidelidade, 
a intimidade e o amor sacrificial dos cônjuges; por 

filhos obedientes e pais que “...não irritem seus fi-

lhos; antes criem-nos segundo a instrução e o con-

selho do Senhor.” (Efésios 6:4 NVI).  

*Motivos gerais: Crescimento qualitativa e quantita-
tiva da Igreja, Avivamento Espiritual, Santidade de 

Vida.  

II- Saúde 

Sílvia Cardin, Antônio Marcos, Geraldo, Rose, Sueli 

e família, Cida, Rosa Mª Braga, Arminda Coelho, 
Bruno Ferreira, Maria Helena Mathias, Edson Araú-

jo, Marta Lilia Gregóris, Elsa, Ana Èrica , Benê, Clé-

ria, Ivone, Gianna Gortz, Nair Nelita, Leía Timotéo 

(cirurgia) Viana, Eduardo (cirurgia), Mario Dias 

(acidente), Eloá, Mercedes, Sônia Alonso, Glaúcia  
Araújo (depressão), Gabriela - 4 anos- (Leucemia).  

III- Politica 

Pela a nação brasileira. Que Deus traga o fim da 

crise política, econômica e institucional do Brasil. 
Oremos por cidadãos brasileiros mais politizados e 

honestos; por políticos tementes a Deus; por políti-

cas públicas mais justas com menor carga tributá-

ria; pelo combate a corrupção dos cidadãos, dos 
governantes e das instituições de poder (Executivo, 

Legislativo e Judiciário). "Como é feliz a nação que 

tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu 

para lhe pertencer!" (Salmos 33:12). 

IV- Outros 

 - João, Pedro Antunes (conversão), Guilherme da 

Silva, Hélder Pereira, Paulo César, Eduardo Padi-

lha, Anderson (vícios e conversão), Flaviana (con-

versão e cura espiritual), Norberto e família, João 
Batista Cardoso, Edgard, (restauração), Guilherme 

Braga (drogas), Paulo Coelho, Paulo Neto 

(conversão), Felipe, Fernanda e Genésio 

(emprego), Ari R. Cardoso (emprego), Willian e Pris-

cila (drogas), Rute Dias Baraúna e Família 
(diversos), Lucas Borges (vícios e conversão), Ro-

drigo Recchia., família Albertino (luto), Kely 

(missionária  Afeganistão). 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

13- Everaldo Sérgio Carmello 
 

16- Raimundo Dias Baraúna 

 

19- Juliene Berbert Toledo França 

 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

24- Andréa Séli Coelho 

 

24- Nelson de Lima 
 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

25- André e Marisol Moro  

▪ (Bodas de Estanho ou Zinco) 10 anos 

 

_____________ESPAÇO LIVRE____________ 

 

AMARILDO SIMEÃO: CONTADOR 

Assessoria contábil e fiscal; atendimento a pessoa 

física, jurídica, autônomo e profissional liberal. 
 

 

    



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE  13/08/2017 

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

95 34 61 09 39 33 45 35,78% 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Adalto 
Edgard 

Ezequiel 

27/08 
Edgard 

Ezequiel 
André 

RECEPÇÃO 

HOJE Fernando e Eliana 

27/08 José Claudio e Dalva 

CULTO INFANTIL 

HOJE 
Mara 

Lidiane 
Rafinha 

27/08 
Ana Laura 

Andréa 
Rafinha 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

27/08 Presb. Fernando 

03/09 Pastor. Wipson 

10/09 Presb.Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

27/08 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  

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 

Título: _______________________________________________ 

Texto Bíblico: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


