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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1898 — 08 Outubro 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. 

   

     VOCACIONADOS 

Posted by Ronaldo Lidório 

 

 Na dinâmica do chamado há certamente uma direção geográfica. Se alguém pos-

sui convicção de que Deus o quer na Índia, isso significa que há uma direção geográfica de 

Deus, não um chamado ministerial. Mas, notem: a direção geográfica muda, e mudou diver-

sas vezes na vida de Paulo. O chamado, porém, permanece.  

 Paulo foi chamado para os gentios, como por vezes expressa (At.13:1-3). Era uma 

força de expressão para seu perfil missionário, pois, com exceção dos judeus, todo o mun-

do era gentílico. Assim, ele expressa em Romanos 15.20 a prioridade geográfica do minis-

tério da Igreja: “onde Cristo ainda não foi anunciado”. Na época, prioritariamente entre os 

gentios.  Hoje, porém, pode ser perto e pode ser longe. Uma pessoa, de qualquer língua, 

raça, povo ou nação, que ainda não tenha ouvido as maravilhas do Evangelho, é a priorida-

de de Deus para a obra missionária.  

 Percebo algumas crises entre os vocacionados no Brasil. As principais talvez se-

jam de compreensão, discernimento e ação. 

  A crise de compreensão se estabelece à medida que não entendemos, na Palavra 

de Deus, que somos todos vocacionados para servir a Cristo. Assim, relegamos o trabalho 

aos que possuem um chamado ministerial específico. Outras vezes, por associarmos o 

chamado puramente a títulos ou posições eclesiásticas, esquecendo que fomos todos cha-

mados em Cristo para a vida no Espírito e para o trabalho na missão. A crise de discerni-

mento nasce quando não fazemos clara distinção entre o chamado universal e o chamado 

ministerial específico. Podemos passar a vida frustrados em qualquer lado do muro se não 

buscarmos discernimento vocacional. Esse discernimento é encontrado primeiramente na 

Palavra, estudando o que a Bíblia nos ensina sobre vocação. Em segundo lugar, caso haja 

uma convicção de chamado ministerial específico, associando-nos ao trabalho da igreja e 

passando nossa vocação pelo crivo dessa experiência. Por fim, precisamos buscar ao Se-

nhor em oração especialmente para saber qual será o próximo passo. Deus, geralmente, só 

nos mostra o próximo passo. 

 A terceira crise que percebo é de ação. Há um número grande de irmãos e irmãs 

com clara compreensão bíblica sobre a vocação, claro discernimento sobre os passos a 

serem dados, mas nunca os dão. Para alguns, esse passo é um envolvimento maior com o 

ministério da igreja local. Para outros, é seguir para um centro de treinamento bíblico e mis-

sionário ou participar de um estágio ministerial. O importante é perceber que, em algum 

momento ao longo da convicção de um chamado ministerial, é preciso dar um passo. 

  Somos, portanto, todos vocacionados em Cristo para servir a Deus e glorificar o 

Seu Nome. Alguns são vocacionados, também em Cristo, para funções específicas – minis-

teriais – para o encorajamento da igreja e expansão do Evangelho no mundo. Em qualquer 

situação, a nossa vocação é um privilégio. Na verdade, talvez seja o nosso maior privilégio, 

bem como o nosso maior desafio. 

Fonte: http://ronaldo.lidorio.com.br/wp/vocacionados/ capturado em 22/09/2017. 



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. 

 

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 mo-

mento de devoção matinal a Deus. Quer come-

çar 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). 

 

CLASSE ESPECIAL 

 Quartas-feiras, às 19h30min, no Auditório 

da IPA. Os interessados deverão fazer sua 

inscrição na secretaria da igreja (via e-mail 

ou telefone).  

 Nesta fase, estamos funcionando em regi-

me de discipulado cristão. Cronograma 

das atividades: 19h30min (Oração uns 

pelos os outros) - 20h (Instrução bíblica) - 

20h30min (Aplicação-prática). 

 Nossa esperança repousa sobre a Graça 

de Deus para interpretar, expor e viver, fiel-

mente, a Palavra de Deus.  

 Venha crescer e se fortalecer junto conos-

co!!! 

 

SECRETARIA - FERIADO 

 Atenção! Devido ao feriado, dia 12, a Se-

cretaria não funcionará. 

 

                 REUNIÃO DOS JOVENS 

 Convidamos  todos os jovens a participa-

rem da nossa reunião no dia 14/10/2017, horário 

às 19h30min, na IPA. 

 

 

 

CAMPANHA DA MEIA 

 A SAF pede a colaboração dos irmãos 

para doarem meias novas de qualquer tamanho 

ou cor, que serão enviadas ao lares de velhi-

nhos e de crianças. Estaremos recebendo as 

doações até o dia 05/11/2017. 

 

 MUDANÇA DE ENDEREÇO 

 Nosso Irmão Presb. Jonas e Dona Ilze, 

informa seu novo endereço. 

 

CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que 

tragam os alimentos do Cesto do Amor  até o 2º 

domingo de cada mês.  E se você, deseja aju-

dar, o serviço de Assistência Social da IPA de 

forma mais intensiva, procure orientação com 

algum Diácono. 

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

Você sabia que a IP Araras possui folhetos 

com mensagens evangelísticas disponíveis para 

quem quiser pegar? Pois é! Se você deseja soli-

citar alguns para distribuir como forma de evan-

gelismo, fale com a Secretária ou algum dos diá-

conos. Vamos fazer a obra, povo de Deus! 

 

CADASTRO 

Se você esta com os dados (endereço, tele-

fone, email etc) desatualizados na Secretaria da 

Igreja, entre em contato com a Joseane (durante 

a semana), pois estamos elaborando uma nova 

agenda para 2018. 

 

 

 



A V I S O S 

POR ESTA CAUSA ,  
PONHO-ME  
DE JOELHO 

 
I- Igreja  

 *Motivos gerais: Crescimento qualitativo e 
quantitativo da Igreja, Avivamento Espiritual, 
Santidade de Vida.  

*Motivos específicos: * Pelo Ministério familiar e 
pastoral: Rev. Wipson, Rev. Álvaro, Rev. Fabia-
no e demais presbíteros. * Pelos Missionários: 
Miss. Lia, Rev. Ronaldo Dourado e família 

(APTMT-Chile), Rev. Jorge Henrique e família 
(APMT- Caiuá), Rev. Ádler e família (Missão 
AMEM), Rev. Alexandre Antunes (Capelania do 
Mackenzie Campinas e Apecom).  

*Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da 
Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, Música, Co-
ral, Conselho Missionário. * Pelos Ministérios: 
Grupo de Adolescentes, Grupo de Jovens, Ho-
mens em Oração, Casais, Culto Infantil. * Pelas 
atividades treinamento e evangelísticas: Classe 
Especial, Artes Cênicas e EBD.  

* Pelas 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 
filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o 
conselho do Senhor.” (Efésios 6:4 NVI).   

II- Saúde 

Wadislau Martins Gomes (irmão da Lilian) - UTI-
Miastenia; Persilia (irmã do Pr Álvaro); Cláudia 
Cardin Segatto (Câncer) e Benê; Eloá (Cleusa 
Gaino);. 

III- Politica  

Pela a nação brasileira. Que honremos a Deus 
em meio a crise política, econômica e institucio-
nal do nosso país. Oremos por cidadãos brasi-
leiros mais politizados e honestos; por políticos 

tementes a Deus; por políticas públicas, ambi-
entais e econômicas justas e sustentáveis; pelo 
combate a corrupção dos cidadãos, dos gover-
nantes 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  

 Conversão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e li-
bertação dos vícios sociais dos familiares e pa-
rentes dos membros da IPA. (ligue na secretaria 
para atualizar seu pedido). 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
08- Dirce Nava Mussarelli 
 
 
09- Lidiane Silva S. Marques Barcellos 
 
 
11- Beatriz Ap. Bonini P. Orpinelli 
 
 
14- Joseane B. L. Purcino 
 
 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

06- Fabiana e Edvaldo D. Lozan       
( Bodas de Madeira ou Ferro)  5 anos 

 
___________ESPAÇO LIVRE______________ 

 
AMARILDO SIMEÃO: CONTADOR 

 Assessoria contábil e fiscal; atendimento 
a pessoa física, jurídica, autônomo e profissio-
nal liberal. 
 

VENDE-SE QUADROS 

 Vendem-se quadros pintados em telas, 
diversos modelos. Fale com  Janaína. 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE  01/10/2017 

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

88 29 69 05 68 59 74 78,4% 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Adalto 
Edgard 

Ezequiel 

15/10 
Edgard 

Ezequiel 
André 

RECEPÇÃO 

HOJE Fernando e Eliana 

15/10 José Claudio e Dalva 

CULTO INFANTIL 

HOJE 
Mara 

Juliana 
Malu 

15/10 
Cássia 

Ana Laura 
Rafinha 

LITURGIA 

HOJE Presb. Fernando 

15/10 Presb. Plínio 

22/10 Presb. Sidnei 

29/10 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

15/10 Frank 

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: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


