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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1908 — 17 Dezembro 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. 

   

Evangelização urbana em um mundo líquido, pluralístico e multirreligioso 
Posted by Ronaldo e Rossana Lidório  

Continuação... 

 

Implicações para a evangelização 

 

Perante este panorama, quais as implicações da modernidade líquida, pluralista 

e multirreligiosa para a evangelização? 

 

Entretanto, o resultado das influências sociofilosóficas citadas não é visto ape-

nas na sociedade, mas também na igreja de Cristo. Isso tem levado a igreja a 

exaltar o homem em vez de Deus, a diluir e minimizar a pregação contra o peca-

do e a desenvolver um perfil líquido triunfalista, seja da máxima valorização do 

prazer e bem estar momentâneos, seja da experiência de conquista e sucesso 

individualista. Os crentes, sob tal influência, portanto, tendem a ir aos cultos pa-

ra se sentirem bem, não para serem edificados. Tendem a ler a Bíblia para se-

rem confortados, nunca para serem confrontados. Buscam aconselhamento 

cristão para justificarem seus erros e evitam, a todo custo, qualquer sacrifício 

pelo evangelho. 

 

Essas influências humanistas, líquidas e relativistas tornam-se também os ele-

mentos da antimissão, uma vez que crentes e igrejas que olham apenas para a 

própria vida jamais sairão às ruas a proclamar o evangelho de Cristo ou socor-

rer o aflito. 

 

Não muito tempo atrás preguei em uma igreja brasileira onde a liderança consi-

derava evitar o termo “pecado” durante os cultos. A justificativa foi a presença 

de visitantes e novos convertidos. Mas, como pregar o evangelho de Cristo sem 

proclamar que o homem está perdido e nas trevas? Agradar ao público e comu-

nicar fielmente a Palavra frequentemente são ações incompatíveis. 

 

Assim, o que fazer? Como comunicar o evangelho perante a modernidade líqui-

da, pluralista e multirreligiosa? 

                               Continua... 

Fonte: http://ronaldo.lidorio.com.br/wp/evangelizacao-urbana-em-um-mundo-

liquido-pluralistico-e-multirreligioso/ 



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. 

MUSICAL DE NATAL – HOJE ÀS 19:30HS. 

 Lembrar do nascimento de Jesus é ter a 

certeza de que Deus age poderosamente na vi-

da de cada ser humano e de que, pelo Seu 

grande amor, intervém em nossa história e tem 

o controle de todas as coisas. 

 Hoje, às 19:30hs. O Coral Mensageiros 

de Cristo estará apresentando um lindo musical. 

Traga um visitante, um grupo de pessoas ou fa-

mílias não cristãs, para estarem ouvindo a pre-

gação do Evangelho através desse musical.  

 

CONVOCAÇÃO 

 “O presidente do Conselho - IPA, Rev 

Wipson da S. Almeida, no uso das suas atribui-

ções, vem respeitosamente, convocar os presbí-

teros para reunião administrativa, dia 23/12 às 

18:00hs -  nas dependências da igreja. 

 

RELATÓRIOS 

 Atenção, líderes! Os relatórios de ativi-

dades do ano de 2017, devem ser entregues o 

mais rápido possível. Caso, tenha alguma dúvi-

da, sobre o que deve conter no Relatório, fale 

com a Secretária. 

 

DIRETORIA 2018 – JUNTA DIACONAL 

 A Junta Diaconal informa  a nova diretoria 

para o ano de 2018. 

Presidente: Ezequiel Barcellos 

Vice-Presidente:  Adalto Merquiades de Souza 

Secretário:  Edgard Araújo 

Lembre-se de orar pela Junta Diaconal 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

 A igreja estará reunida em oração, das 

19:30hs às 20:00hs; quarta-feira. 

RECESSO 

  Classe Especial , entra  em recesso nos 

meses de Dezembro/2017 e Janeiro/2018, só 

voltando suas atividades normais em Fevereiro 

de 2018.  

 

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. 

 

CULTO INFANTIL 

 Aos irmãos que tem o interesse em aju-

dar no culto infantil procure a Maria Luiza . 

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

 Você sabia que a IP Araras possui folhe-

tos com mensagens evangelísticas 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! 

 
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: 



A V I S O S 

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, 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) - Mi-
astenia; Persilia (irmã do Pr Álvaro); Cláudia 
Cardin Segatto (Câncer) e Benê; Eloá (Cleusa 
Gaino); Daniel Bezerra (sobrinho  Adele). 

III- Politica  

Pela a nação brasileira. Oremos a Deus em 
meio a crise política, econômica e institucional 
do nosso país, suplicando sua graça. Oremos 
por cidadãos brasileiros mais politizados e ho-
nestos; por políticos tementes a Deus; por políti-
cas públicas, ambientais e econômicas justas e 
sustentáveis; pelo combate a corrupção dos ci-
dadãos, 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 perten-
cer!" (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. Lucas Borges 
(vícios e conversão); Paulo Coelho e Paulo neto 
(conversão).  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  ANTERIOR 

10- Kátia Regina Lussari Palma 
 
11- Mara Roberta Zago Bernardo 
 
13- Marisol Gumiero Moro 
 
13- Fabiana Lozan 
 
14- Bruna Cardin Recchia 
 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

18- Edmilson Balduino Bissoli 
 
18- Alex da Costa Rodrigues 
 
19- Silvana  Marcomini Krebsky 
 
21- Raquel Cecília Mazzucatto de Freitas 
 
 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

21- Jonas e Ilze Rodrigues     
(Bodas de Zircão) 21 anos 

 
22- Amarildo e Maria Edna Motta  

(Bodas de Estanho ou Zinco) 10 anos 
 

22- Roberto e Viviane Recchia   
(Bodas de Estanho ou Zinco) 10 anos 

 
 
_____________ESPAÇO LIVRE____________ 

 
ANÚNCIO 

 Procura- se casa com um cômodo nos 
fundos para alugar perto da UFSCAR no Jd. Al-
vorada, maiores informações entre em contato 
com Dulce. 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE  10/12/2017 

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

89 47 42 06 46 42 48 47,1% 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
André  

Zequinha 
Fernando 

24/12 
Zequinha 
Fernando 

Adalto 

RECEPÇÃO 

HOJE Wladimir e Beatriz 

24/12 Ari e Sônia 

CULTO INFANTIL 

HOJE 
Cássia 
Juliana 
Rafinha 

24/12 
Mara 

Andréa 
Rafinha 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

24/12 Presb. Sidnei 

31/12 Presb. Elizeu 

07/01 Presb. Fernando 

PROJEÇÃO 

HOJE Frank 

24/12 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  

 

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
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