
 sábdo9 

  Rua Inglaterra, 341 - Parque das Nações           

Santo André / SP - CEP 09210-060 

Telefones (11) 4996-3718  

Emergência ligar (11) 95735-5712 

www.ippn.org.br | contato@ippn.org.br 

CNPJ - 44.042.596/0001-68 

“Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus” Mt. 5.16 

Tema do Ano:  
“Igreja fora da Caixa cumprindo a sua missão”  
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BOLETIM INFORMATIVO - ANO LV – Nº 1853 de 17 de dezembro de 2017 

07 de abril de 2017 

ORAÇÃO 
 

           “A nossa vida de oração reflete o nosso relacionamento com Deus”. Ouvi 
recentemente essa frase de um pastor. É uma grande verdade! Não é sensato dizer que nos 
relacionamos com alguém se não nos comunicamos com essa pessoa. Tampouco podemos 
dizer que temos um bom relacionamento com uma pessoa, se não falamos com ela 
frequentemente. Gostaria de abordar 3 aspectos envolvidos na oração: compromisso, 
aprendizado e desenvolvimento. 
 

           Compromisso. Sem um compromisso genuíno com Deus, a oração será apenas um 
ritual mecânico, uma obrigação. Esse compromisso só é possível ser estabelecido através 
de Jesus, que declarou: “ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”. Ele disse que os que 
oram usando “vãs repetições” não serão ouvidos. Por que muitos oram assim? Porque não 
têm um compromisso genuíno com ele. Se nossas orações são “vãs repetições”, algo está 
errado em nosso compromisso com Deus. 
 

           Aprendizado. Certa vez pediram a Jesus que os ensinassem a orar. A Palavra de 
Deus nos ensina tudo o que precisamos saber sobre a oração. Um certo site recomenda a 
seguinte oração: “Eu suplico Senhor Jesus, tire do meu caminho todos os obstáculos, tanto 
espirituais como materiais, que bloqueiam e dificultam minha existência”. Esta oração não 
está de acordo com o que Jesus ensina. Ela é genérica, egocêntrica e inconsistente. Jesus 
disse que se ele for o nosso Senhor, teremos problemas, e não o contrário. Muitos entendem 
que ter fé na oração significa “decretar”, “tomar posse”, “profetizar”; querem dar ordens a 
Deus. Que absurdo! Fé, humildade e dependência de Deus andam juntas. Na oração que 
Jesus nos ensinou, devemos dizer: “seja feita a tua vontade”. 
 

            Desenvolvimento. Nos aperfeiçoamos na oração apenas orando. De nada adianta 
sabermos tudo o que a Bíblia diz sobre a oração, se não orarmos. Somente a prática da 
oração nos fará compreender a sua importância e motivações corretas. Alguém disse que o 
cristão deve “orar, continuar orando, até orar de verdade”.  É na oração onde mais 
compreendemos e experimentamos o amor de Deus por nós. Nosso Pai que está nos céus 
responde às nossas orações, mas o melhor da oração é o fato de estarmos falando com ele, 
e sabermos que ele nos ouve. Haveria motivação maior do que essa? As maiores bênçãos 
já foram recebidas por seus filhos: o perdão de todos os pecados e a vida eterna. O quanto 
isso é maravilhoso para nós, e tem nos levado à oração? 
 

     “A nossa vida de oração reflete o nosso relacionamento com Deus”. 
 

Eliezer Schuind da Silva 

PASTORES 
 
 

Rev. Otoniel M. Garcia (efetivo) 9.5735-5712 

otoniel_denise@yahoo.com.br 

Rev. Amós de O. Costa. 9.9446-3808 

(auxiliar) (congregações João Ramalho e 

Juta - tilaamos@terra.com.br  

Rev. Derlei B. de Oliveira 9.8226-2406 

(colaborador em Utinga) 

derleibernardino@gmail.com  

PRESBÍTEROS 
 

Eliezer S da Silva 9.6398-8005 
Jacemilton Santos Messias 9.9197-6004 
José Ricardo Baptista 9.9647-3369, 

Lourival Mobílio 9.5083-1274 (Vc Presidente), 

Manoel Munhoz 9.4777-8292 (emérito) 

Nelson Tuono 9.7266-3799 (Secretário), 

Ricardo Fukuda 9.9795-3833 (Tesoureiro) 

Rinaldo da Silva Brito 9.7247-4515 

Silvino P. de Almeida Neto 9.9796-9663  

Valdir B. de Oliveira 9.8813-7608 

Willi Marcelo Frederichi 9.9774-6641 
 

 

DIÁCONOS 

Alex Sandro C. Garcia 4401-2533 

Carlos Alberto P. Ribas 9.9745-7725 

Daniel da Silva Lara 9.9738-6613 

Emerson Ramon Costa Mobílio 9.8114-3846 

Gilson Marcos S. Santos 9.9587-3691 

Hélio Carvalho Ribeiro 9.7303-6051 

Jeremias da Silva Lírio Filho 9.9470-6292 

José Roberto da Silva Filho 9.8180-5041 

Júlio Constantino (Emérito) 9.6348-9511 

Lorran Monteiro de Brito 9.9389-9210 

Patrick Moreira Araújo. 9.8603-6244 

Reginaldo da Silva Cruz 9.4764-8750 

Valdir dos Santos 9.9129-2140 

 

ESCALAS 
Plantonistas 
 

Hoje > domingo: 17/12 
 

Presbítero: Nelson Tuono 
Suplente: Ricardo Fukuda Marques 
Diáconos: Alex, Carlos e Gilson 
Música Eduardo > Suplente > Priscila  
Mídia: Pedro > Suplente: Murilo 
Som: Willi 
TV: Gilson 
Recepção: Flávio, Cirlene e Alessandra 

Suplente: Filipe, Cibele e Vinícius 

           
 ESCALA PASTORAL Hoje 17/12 
 

SERIE: “Discernimento Espiritual” 
 
SEDE – Rev. Otoniel 
JUTA - Escola Dominical: Cantata das 
crianças> Culto Vespertino: Mesa Adm. 
J. RAMALHO – Escola Dominical: Rev. 
Amós > Culto Vespertino: Rev. Amós  
PONTO DE PREGAÇÃO DE UTINGA: Rev. 
Derlei 
 

Deptº Infantil: 
 
HOJE CANTATA > Musical “O Amor de 
Deus” 
 

ESTUDO BÍBLICO 21/12 
 
Sede: Rev. Otoniel  
João Ramalho: Rev. Amós 
Juta: Pb. Rinaldo 

 

OFICIAIS  ESCALAS SEMANAL 

CONTAS DA IGREJA NOSSA IGREJA PARA DEPÓSITOS DE DÍZIMOS E OFERTAS  

 BRADESCO: Ag. 2971-8 | C/C 1239-4 ITAÚ: Ag. 0718 | C/C 48227-6 

CONGREGAÇÕES E PONTO DE PREGAÇÃO 

JOÃO RAMALHO 

Rua Japurá, 17   

João Ramalho 

Santo André 

 

Terças-Feiras 

20h00 - Reunião de Oração 

Quintas-Feiras 

20h00 - Estudo Bíblico 

Domingos 

09h30 - Escola Dominical 

19h00 - Culto 

JUTA 

Av. Jim Backus, 16 

Jd. Valquíria 

Fazenda da Juta - SP 

Terças-Feiras 

20h00 - Reunião de Oração 

Quintas-Feiras 

20h00 - Estudo Bíblico 

Domingos 

09h30 - Escola Dominical 

19h00 - Culto 

CONGREGAÇÃO 
ESTAÇÃO UTINGA 
Travessa da Paz, 171 
Quartas-Feiras 
19h30 - Reunião de Oração 
Domingos 
10h00 - Escola Dominical 
19h00 – Culto Vespertino 
 

DOMINGO 09h00 Escola Dominical 
19h00 Culto Vespertino 

 

TERÇA-FEIRA 

QUARTA -FEIRA 14h30 Reunião de Oração 

20h00 Reunião de Oração QUINTA-FEIRA 

 
20h00 Estudo Bíblico 

mailto:otoniel_denise@yahoo.com.br
mailto:tilaamos@terra.com.br
mailto:derleibernardino@gmail.com


 

 
CONJUNTO CORAL > Ensaio hoje às 17j00. 

Ensaio da Cantata. Pedimos aos coristas que 
não faltem. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÂO > Todas as quintas 

e sextas feiras às 7h00 no Gabinete pastoral. 
Participe. 
 

ESTUDOS BÍBLICOS > Todas as quintas 
feiras, às 20hs, venha participar conosco. 
 

CORAL INFANTIL PERFEITO LOUVOR > 
Hoje à noite participação no culto vespertino 
da Sede, com musical “O amor de Deus”. 
Não faltem!  Venham prestigiar nossas 
crianças no louvando e adorando a Jesus 
Salvador. Tragam parentes e amigos. 
 

CANTATA > “NATAL DOS ANJOS”! No 

próximo dia 24/12 às 19hs o Conjunto Coral 
estará participando do Culto com esta 
maravilhosa cantata. Convidem seus 
parentes e amigos. 
 

 
 
COMUNICADO > Comunicamos aos irmãos 
que no dia 24 e 31, véspera de Natal e Ano 
Novo NÃO haverá Escola Dominical. 
 

CULTO DIA 31/12 > Lembramos aos irmãos 
que no culto do dia 31/12, último dia do ano 
teremos o Culto em Agradecimento a Deus 
pelas bênçãos recebidas em 2017 e que 
tenhamos um abençoado ano de 2018. 
Lembrete: Haverá POSSE dos eleitos e 
NOMEADOS. Venha participar! 
 

SEMANA MUNDIAL DE ORAÇÃO > Dos dia 
02 a 07 de Janeiro teremos a semana 
mundial de oração. Aguardem as escalas e 
compareçam. 
 

HOJE PELA MANHÃ > nossas crianças 

estão na Juta com o Musical de “O Amor de 
Deus”  
 

PLANEJAMENTO > Solicitamos às 

Sociedades Internas que façam seus 
planejamentos para 2018 e os leve prontos 
para reunião que será marcada pelo pastor. 
 

 

       ANIVERSARIANTES DA SEMANA  
 

17/ 12 - Tiê Fukuda Marques 
18/12 – Eliezer Schuindt da Silva 
18/12 – Rosely Bartolomeu Gasparini 
20/12 – Roberto Antônio da Silva (J.R) 
21/12 – Rosângela Santos Silva 

22/12 – Vanessa Sá V. Lara Lima 

  MISSIONÁRIOS - SISTEMA DE PARCERIA 

 

*Lásaro Albano e Elka Jacarandá (filhos: 
Yohan e Ryad) – Jordânia/APMT; *Osni e 
Cláudia (filhos: Tiago e Débora); *Warrison e 
Ana Lúcia (filhos: Wesley e Pollyana) - Missão 
ALEM/RO; * Gerson Troquez e Marília * 
Programa Verdade e Vida/IPB; Rosa Maria da 
Silva (APMT); Rev. Daniel C. Gomes (esposa: 
Marcia Maria, filhos Ruth e Davi.) *Ligia 
Bordini/Moçambique/APMT; Viviane, Rev. 
Gustavo Alex Faria Custódio, esposa Sara, 
filhos Lucca e Isabely 

_____________________________________                                       

INTERCESSÃO 
 

Roberto Tozzi, Maria Eduarda (9 anos c/ 
câncer); Daniel (jovem com câncer); Yara, 
Zulmara (Utinga, dependência química), 
Fernanda (hemodiálise e transplante de rim – 
urgente); Alexandre (amigo da Reny > 
enfermo) José Luiz (deverá fazer um 
transplante de fígado); D. Rozina Pires 
(problemas renais, amiga da Patrícia); 
Ascenção (encontra-se ainda na UTI) Renata 
(pedras nos rins), Nelson (cálculo renal), Isabel 
Silva (em repouso devido queda) 
_____________________________________ 

                      CÉLULAS DE ORAÇÃO: 

 

Presença na semana 
 

01) Sede  Rec.  
02) Bom Pastor 06           
03) Juta   
04) João Ramalho          
05) São Rafael                
06) Jovens   Rec.   
07) P. N. Oratório  Rec.          
08) Utinga                    
09) SAF                  Rec. 
10) Moóca  . 
11) V. Bastos  05 
12) Espanha   Rec. 
13) Boa Esperança      -----             

  TOTAL                          11 
 
Células em Recesso...deverão 
retornar em Janeiro 
                        
__________________________________________ 

Entrai para adorar  
Saí para servir  

Ide e pregai 

 
 

 

 
 

 

                                        
 
                                        
 

 

NÃO HAVIA LUGAR PARA JESUS 

     Quando José e Maria saíram de Nazaré para Belém, por decreto de Tibério César, eles 
não encontraram lugar na estalagem, por isso, foram para uma manjedoura, onde Jesus 
nasceu. Não havia lugar para Jesus na concorrida cidade de Davi. Os espaços já haviam 
sido todos disputados e assim, o Cordeiro de Deus, nasceu num estábulo e não num berço 
de ouro. O criador do universo, o dono do mundo, foi rejeitado no seu nascimento e em 
sua morte. Ele foi desprezado e dele não fizeram caso. 
    Os anos se passaram e os homens continuam afobados, correndo de um lado para o 
outro, cuidando de muitas coisas e não se apercebem que também não têm lugar para 
Jesus. Suas estalagens estão abarrotadas, seus corações ocupados com muitos cuidados 
e por essa causa não dão lugar para Jesus. 
    Muitas pessoas ocupam hoje o lugar de Jesus na vida das pessoas: no mês de 
dezembro, quando se comemora o Natal, o bojudo Papai Noel torna-se o astro principal do 
Natal. O velho de barbas brancas, arquejado por um imenso saco de presentes nas costas, 
tornou-se um garoto propaganda, distorcendo a mensagem central do Natal. O comércio 
febril, o consumismo insaciável e o multicolorido das praças tolda o verdadeiro sentido do 
nascimento de Cristo. 
     Muitas coisas, outrossim, ocupam o lugar de Cristo. Vivemos numa sociedade 
secularizada. O homem pós-moderno empurrou Deus para os templos religiosos e pensa 
que ele não interfere nas demais áreas da vida. Assim, as pessoas tornam-se religiosas, 
até mesmo, se dizem evangélicas, mas não se colocam debaixo do senhorio de Cristo.      
Vivem segundo os valores de uma sociedade decadente e não segundo os absolutos da 
Palavra de Deus. 
     Não havia lugar para Jesus em Belém e não há lugar para Jesus nos corações hoje.    
Muitas vezes, o espaço que se abre é para o Jesus domesticado pelas conveniências 
humanas e pelos desvios doutrinários e não para o Jesus das Escrituras. Muitos 
segmentos religiosos pregam não o Jesus da Bíblia, mas o Jesus guru, o Jesus mestre 
iluminado, o Jesus milagreiro. 
     Precisamos resgatar a mensagem que os anjos anunciaram em Belém: “Eis que vos 
trago boa nova de grande alegria e que será para todo o povo: é que hoje vos nasceu na 
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lc 2.7). 
Segundo Lucas 2.7, o nascimento de Jesus enfatiza três verdades fundamentais:      
Primeiro, Jesus é o Salvador do mundo. Não há outro caminho para Deus, outra porta 
para o céu, outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus. Ele veio para salvar o 
seu povo. Ele veio para nos reconciliar com Deus. 
     Ele veio para remir-nos dos nossos pecados. Não há mensagem de Natal sem a 
proclamação da salvação no nome de Jesus. Segundo, Jesus é o Messias prometido.    
Ele nos foi dado desde a eternidade. Dele falaram os patriarcas e profetas. Para ele 
apontaram as profecias. Ele é a consumação da esperança do povo de Deus. Ele é o 
enviado de Deus, o ungido, o profeta, o sacerdote e o rei, aquele que veio buscar e salvar 
o perdido. Terceiro, Jesus é o Senhor. Diante dele todo o joelho se dobra no céu, na terra 
e debaixo da terra. Ele governa o universo, dirige as nações e reina sobre o seu povo. Ele 
tem toda autoridade no céu e na terra. Ele está assentado no trono e tem o livro da história 
em suas mãos. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. 
     Há lugar na sua vida para o Jesus do Natal? Seu coração é dele? Ele é o amado da sua 
alma? Você já se refugiou nele e o recebeu como o seu salvador? Natal é mais do que 
troca de presentes e mesa farta. Natal é Jesus. 
 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

https://presentededeus.wordpress.com/2009/12/23/nao-havia-lugar-para-jesus/

