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Comissão  Permanente  de Educação  
- Presb. Paulo de Tarço (Relator) 
- Rev. Antônio José Oliveira 
- Abigail da Cunha Bueno.   

 
Secretaria   de   Missões   e   Evangelização   

- Pres. Alexandro Alves Machado (Relator)  
- Presb. João Batista de Aquino 
- Abigail da Cunha Bueno Santos.  

 
Comissão de Ação Social  

- Juliana da Silva (Relatora) 
- Carolina Maria Lopes  
- Diác. Luiz Gustavo Gregório da Silva  

 
Comissão de Comunicação Interna de Divulgação  

- Diác. João Ricardo Cardeal (Relator) 
- Juliana   Lourenço   Brizola   
- Rev. António José Oliveira.   

 

Equipe   de   Sonoriza
Adjacências  

- Diác. Paulo
- Henrique Lopes
- Gabriel Martins
- Isac Vinicius
- Isaque de Carvalho

 
Diretoria Musical

- Rev.  Antônio
- Ana   Cléo Xavier
- Suzana  Mariano
- Carolina Maria
- Diác. Luiz   

 
Departamento Infantil

- Rev. Antônio
- Ana Cléo Xavier
- Carolina Maria
- Eliane da Silva
- Raimunda Jesus
- Mariana Lopes
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Boletim Informativo Semanal

Por que ir a Igreja?
 

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos 

(Salmo 122.1)

uns 3.000 sermões. Mas, por
outro, eu não consigo lembrar
que estou perdendo meu tempo
desperdiçando o tempo deles
 
Essa carta iniciou uma grande
Editor”, para alegria do editor
cartas, das quais, ele decidiu
outro leitor:  
“Eu estou casado há mais de
esposa deve ter cozinhado
exceção de uma ou outra, eu
delas. Entretanto uma coisa
deram a força que eu precisava
minha esposa não tivesse me
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Por que ir a Igreja? 

me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR. “ 

(Salmo 122.1) 

 
 

Um freqüentador de certa igreja 
escreveu uma carta para o editor de 
um jornal declarando que não faz 
sentido ir aos cultos todos os 
domingos. Nela estava assim escrito: 
“Eu tenho ido à igreja por 30 anos e 
durante este tempo devo ter ouvido 

por minha vida, com exceção de um ou 
lembrar da maioria deles... Assim, eu penso 

tempo e os pastores também estão 
deles”. 

grande controvérsia na coluna “Cartas ao 
editor chefe do jornal, que recebeu diversas 
decidiu publicar a seguinte resposta de um 

de 30 anos. Durante este tempo minha 
cozinhado umas 3.000 refeições. Mas, com 

eu não consigo me lembrar da maioria 
coisa eu sei, todas elas me nutriram e me 
precisava para fazer o meu trabalho. Se 

me dado estas refeições, eu e os nossos 
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filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu 
não tivesse ido à Igreja para alimentar minha alma e de minha 
família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais”. 
 
É interessante notar que muitas pessoas deixam de ser assíduas 
frequentadores da igreja por achar isso desnecessário. Elas 
questionam: Por que ir a igreja todos os domingos? Veja, antes de 
responder a essa pergunta, deveríamos considerar algumas 
questões importantes acerca do propósito da Igreja.  
 
A primeira delas, a Igreja é chamada nas Escrituras de Corpo de 
Cristo (1 Co 12.27). Um corpo tem seus membros sempre unidos. 
Um corpo, portanto, é uma unidade. Não se pode conceber um 
corpo dissociado da união dos seus membros. 
 
A segunda consideração é a funcionalidade. Na unidade, como um 
corpo, cada um tem a sua função (Ef 4.11-16). A maior delas é que 
esse corpo seja nutrido e assistido pela colaboração de cada um 
dos seus membros, suportando e consolando uns aos outros, por 
meio das orações e do ensino da Bíblia, para que esse corpo 
cresça saudavelmente em maturidade espiritual. 
 
E por último, o propósito. Fomos chamados para uma finalidade. A 
Igreja, como um corpo, tem como propósito viver em obediência ao 
seu Senhor, anunciando a Sua mensagem e vivendo para a Glória 
do Seu Reino (Rm 7.4). 
 
Portanto, a Igreja como corpo tem função e propósito, que é ser sal 
e luz em um mundo caído e destruído pelo pecado, sendo agente 
conservante e relevante para que a mensagem da Salvação seja 
proclamada e vista por todos (Mt 5.13-16). 
 
 

 Rev. Antonio José Oliveira 

 

 

 

AVISOS E LEMBRETES 
 

ESTUDO DO LIVRO DE EZEQUIEL  
Já começamos, na última quarta-feira, o estudo do livro 
do profeta Ezequiel. Você que não teve a oportunidade 
de participar está convidado, ainda há tempo. Os estudos 
acontecem às quartas-feiras, 20h00. Venha participar 
conosco! 

 

O Conselho, de acordo com sua última reunião, decidiu 

convocar a Assembleia Geral Ordinária, no dia 31 de 

Janeiro de 2016, após culto vespertino, para 

apresentação dos gastos de 2015 e do orçamento de 

2016, em conformidade com o artigo 9° parágrafo 1°, 

alínea  “e”, da Constituição da IPB. 

 

ELEIÇÃO DE OFICIAIS 
Em sua última reunião, o Conselho decidiu convocar uma 

Assembleia Geral Extraordinária, para o dia 28 de 

fevereiro de 2016, após o culto vespertino, para  a 

eleição de seis oficiais, sendo dois presbíteros, pelo fato 

de estar vencendo os mandatos dos irmãos Douglas 

Morais e Fabiano Souza, e para quatro diáconos, em razão do 

vencimento dos mandatos dos irmãos Timóteo Sathler, Paulo Jr., Josué 

Teago, e a abertura de mais uma vaga para o diaconato.  

 

 

REUNIÃO DE LIDERANÇA | 2016 

No dia 13 de fevereiro às 8h00, está marcada uma 

reunião com todas as lideranças para o planejamento 

das programações da IPA de todo o ano de 2016. Os 

irmãos representantes das sociedades, bem como das 

comissões, estão convocados. 


