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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1926 — 22 abril de 2018 

  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  

Site: www..ipararas.org.br SERVIR ao próximo. Organizada  em   

E-mail: ipbararas@hotmail.com  01/02/1970 

 

 

 
 

 
 

 

CAMINHO DA SABEDORIA 

 

“...era preciso que… nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi 

achado” Lc 15.31,32 

 

 

 O caminho da conciliação mostra um pai sábio, justo e gracioso. O pai demonstrou profunda sabedoria 

ao rebater os argumentos fantasiosos do filho rebelde, mostrou-lhe que suas queixas eram injustas e injustificá-

veis: “Meu filho, tu sempre estás comigo; tudo o que é meu é teu”. O pai, justo e gracioso, mostrou ao filho que 

a situação exigia uma grande festa sim, pois uma vida estava sendo resgatada. Aquilo era motivo de regozijo, 

pois o perdido fora achado, o que estivera morto tinha revivido e somente uma pessoa extremamente egoísta 

não conseguiria se alegrar com tamanha grandeza. 

 O pai demonstrou generosidade, demonstrou ser um homem sábio e cheio de graça, pois não tratou ne-

nhum dos dois filhos pelos méritos deles, pois nenhum dos dois tinha mérito algum. O pródigo reconheceu isso, 

arrependeu-se, voltou humilhado e pediu perdão. Ele sabia que não era digno, mas o pai demonstrou graça e o 

restaurou à dignidade de filho.  

 O mais velho se encheu de ira e indignação, contudo, foi repreendido graciosamente pelo pai que procu-

rou mostrar a ele a importância daquele momento. Se ele reconheceu, arrependeu-se e entrou na festa, nós não 

sabemos. Sabemos que Deus está sempre pronto a receber, a perdoar e a restaurar a todos aqueles que o bus-

cam sinceramente. 

 

 

(Fonte: https://lpc.org.br/#testimonials4-t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 23/04 segunda-feira às 20:00hs, haverá 

reunião da Junta, na Igreja.  

 

               CONVITE ESPECIAL PARA AS MULHERES 
A SAF convida você mulher, para a Reunião Plenária a 

ser realizada no próximo dia 24 (terça-feira). O local da 

reunião será na própria Igreja Presbiteriana de Araras. 

Venha participar deste Ministério, certamente, trará ben-

ção e edificação à você. 

 

CLASSE ESPECIAL                         
 Quartas-feiras, às 19h30min, no Templo da IPA. Os interessados 

deverão fazer sua inscrição na secretaria da igreja (via e-mail ou telefone). 

Nesta fase, estamos funcionando em regime de discipulado cristão.  

 Cronograma das atividades: 19h30min (Oração uns pelos os outros) 

- 20h (Instrução bíblica) - 20h30 min(Aplicação-prática). Nossa espe-

rança repousa sobre a Graça de Deus para interpretar, expor e viver, 

fielmente, a Palavra de Deus. Venha crescer e se fortalecer junto 

conosco!!! 

 

MINISTÉRIO INFANTIL 
 O Ministério Infantil conta com a colaboração dos pais para traze-

rem seus filhos nos próximos domingos, pois apresentaremos uma peça  

teatral no dia das mães e gostaríamos que todas as crianças pudessem 

participar. Contamos com todos vocês! Deus abençoe. 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER 
I- Confissão de Fé: VIII. O Velho Testamento em Hebraico (língua vulgar 

do antigo povo de Deus) e o Novo Testamento em Grego (a língua mais 

geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito), 

sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e 

providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênti-

cos e assim em todas as controvérsias religiosas a Igreja deve apelar para 

eles como para um supremo tribunal; mas, não sendo essas línguas co-

nhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escritu-

ras e que deve no temor de Deus lê-las e estudá-las, esses livros têm de 

ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, 

a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, 

adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência 

e conforto das escrituras.  

 Mat. 5:18; Isa. 8:20; II Tim. 3:14-15; I Cor. 14; 6, 9, 11, 12, 24, 27-28; 

Col. 3:16; Rom. 15:4.  

(http://www.monergismo.com/textos/credos/cfw.htm) 

 

II- Catecismo Maior: 8. Há mais que um Deus?  

R. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro.  

 Deut. 6:4: Jer. 10:10; 1 Cor. 8:4.  

( h t t p : / / w w w . m o n e r g i s m o . c o m / t e x t o s / c a t e c i s m o s /

catecismomaior_westminster.htm) 

 

III- Catecismo Menor: 8. Como executa Deus os seus decretos? 

R. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. 

 Ref. Ap 4.11; Dn 4.35; Is 40.26; 14.26-27; 46.9-11; At 4.24. 

(http://www.monergismo.com/textos/catecismos 

brevecatecismo_westminster.htm) 

HISTÓRIA DA IPB 
3. Dissensão (1888-1903) 

Em setembro de 1888 foi organizado o Sínodo da Igreja Presbiteriana do 

Brasil, que assim tornou-se autônoma, desligando-se das igrejas-mães 

norte-americanas. O Sínodo compunha-se de três presbitérios (Rio de Ja-

neiro, Campinas-Oeste de Minas e Pernambuco) e tinha vinte missioná-

rios, doze pastores nacionais e cerca de 60 igrejas. O primeiro moderador 

foi o veterano Rev. Blackford. O Sínodo criou o Seminário Presbiteriano, 

elegeu seus dois primeiros professores e dividiu o Presbitério de Campi-

nas e Oeste de Minas em dois: São Paulo e Minas. 

Nesse período a denominação expandiu-se grandemente, com muitos no-

vos missionários, pastores brasileiros e igrejas locais. O Seminário come-

çou a funcionar em Nova Friburgo no final de 1892 e no início de 1895 

transferiu-se para São Paulo, tendo à frente o Rev. John Rockwell Smith. 

O Mackenzie College ou Colégio Protestante foi criado em 1891, sendo 

seu primeiro presidente o Dr. Horace Manley Lane. Por causa da febre 

amarela, o Colégio Internacional foi transferido de Campinas para Lavras, 

e mais tarde veio a chamar-se Instituto Gammon, numa homenagem ao 

seu grande líder, o Rev. Samuel R. Gammon (1865-1928).  

A primeira escola evangélica do nordeste foi o Colégio Americano de Na-

tal (1895), fundado por Katherine H. Porter, esposa do Rev. William C. 

Porter. Na mesma época, a cidade de Garanhuns começou a tornar-se um 

grande centro da obra presbiteriana. Além do trabalho evangelístico, fo-

ram lançadas as bases de duas importantes instituições educacionais: o 

Colégio Quinze de Novembro e o Seminário do Norte, hoje sediado em 

Recife. No final desse período, além de estar presente em todos os esta-

dos do nordeste, a Igreja Presbiteriana chegou ao Pará e ao Amazonas. 

No sul, foi iniciada a obra presbiteriana em Santa Catarina (São Francisco 

do Sul e Florianópolis). A igreja também iniciou a sua marcha vitoriosa no 

leste de Minas. O primeiro obreiro a residir em Alto Jequitibá foi o Rev. 

Matatias Gomes dos Santos (1901). As igrejas de São Paulo e do Rio de 

Janeiro passaram a ser pastoreadas por dois grandes líderes, respectiva-

mente Eduardo Carlos Pereira (1888) e Álvaro Emídio G. dos Reis (1897). 

Infelizmente, os progressos desse período foram em parte ofuscados por 

uma grave crise que se abateu sobre a vida da igreja. Inicialmente, surgiu 

uma diferença de prioridades entre o Sínodo e a Junta de Missões de No-

va York. O Sínodo queria apoio para a obra evangelística e para instalar o 

Seminário, ao passo que a Junta preferiu dar ênfase à obra educacional, 

principalmente através do Mackenzie College. Paralelamente, surgiram 

desentendimentos entre o pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo, 

Rev. Eduardo Carlos Pereira, e os líderes do Mackenzie, Horace M. Lane 

e William A. Waddell. 

Com o passar do tempo, o Rev. Eduardo C. Pereira passou a tornar-se 

mais radical em suas posições, perdendo o apoio até mesmo de muitos 

dos seus colegas brasileiros. Como uma alternativa ao jornal do Rev. Edu-

ardo, O Estandarte, o Rev. Álvaro Reis criou O Puritano em 1899. Em 

1900 foi organizada a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que resul-

tou da fusão de duas igrejas formadas por pessoas que haviam saído da 

igreja do Rev. Eduardo. Na mesma época, um novo problema veio compli-

car ainda mais a situação: o debate acerca da maçonaria. 

Em março de 1902, Eduardo C. Pereira e seus partidários começaram a 

divulgar a sua Plataforma, com cinco tópicos sobre as questões missioná-

ria, educativa e maçônica. Após pouco mais de um ano de debates acalo-

rados, a crise chegou ao seu lamentável desfecho em 31 de julho de 

1903, durante a reunião do Sínodo. Após serem derrotados em suas pro-

postas, Eduardo Carlos Pereira e seus colegas desligaram-se do Sínodo e 

formaram a Igreja Presbiteriana Independente. 

 

SUGESTÃO DE FILME 
O Resgate do Soldado Ryan    

 (1998) 

O que dá sentido à vida? Sua vida reflete de maneira 

positiva o sacrifício que Cristo fez por você? Questiona-

mento que muitas vezes nos acompanham e que estão 

presentes no blockbuster O Resgate do Soldado Ryan. 

O filme mescla realidade com ficção. Cenas (fortes e 



cheias de efeitos) que visam demonstrar da maneira mais real possível as 

mortes do dia D em 1945, histórias de inúmeras famílias que perderam 

quase todos os homens em batalha e a história ficcional do Capitão Miller 

e seus sete comandados que têm a missão de resgatar o quarto e último 

irmão Ryan vivo na França da 2º Guerra, o soldado paraquedista James 

Francis Ryan. 

Do aclamado diretor Steven Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan sur-

ge como pano de fundo para discussões sadias sobre o real e verdadeiro 

sentido de nossas vidas e nossa missão enquanto cristãos. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-758-janeiro-2018-33189) 

 

  SUGESTÃO DE LEITURA 

O que você esperava? -  Paul Tripp 

Como anda sua vida de casado? Está precisando de mu-

danças? De colocar seu relacionamento no centro da vonta-

de de Deus? Está frustrado com a realidade de seu casa-

mento? Saiba que a poderosa e transformadora graça de 

Deus e sua soberania podem reorganizar a sua vida conju-

gal. 

Em O que você esperava? , Paul Tripp nos apresenta o modo como Deus 

pode transformar nossos relacionamentos e o motivo de muitos relaciona-

mentos falidos: expectativas fictícias, casais que não levam a sério o que 

a Bíblia tem a dizer sobre o que cada casamento enfrenta e acabam cri-

ando expectativas falsas que geram decepção com Deus e com o seu 

cônjuge. 

Dr. Paul David Tripp é membro da equipe pastoral da Tenth Presbyterian 

Church em Filadélfia, professor de vida e cuidado pastorais em Fort 

Worth, Texas e autor de vários livros sobre vida cristã. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-758-janeiro-2018-33189) 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 

*Motivos gerais: Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Aviva-
mento Espiritual, Santidade de Vida.  
 
*Motivos específicos: * Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson, 
Rev. Álvaro, Rev. Fabiano 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, Coral, Conselho Missionário. *Pelos Ministérios: Grupo de 
Adolescentes, Grupo de Jovens, Homens em Oração, Casais, Culto In-
fantil, Classe Especial, Artes Cênicas. 
 
* 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 inti-
midade e o amor sacrificial dos cônjuges; por filhos obedientes e pais que 
“...não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conse-
lho do Senhor.” (Efésios 6:4 NVI).   
 
*Pela reforma e construção no espaço físico da igreja: empréstimo junto à 
IPB, contratação dos prestadores de serviços e fornecedores de materiais 
de construção. 
 
II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian) - Miastenia; Persilia (irmã do Rev. Álvaro) 

Tratamento; Cláudia Cardin Segatto (Câncer) e Benê; Eloá (neta Cleusa 

Gaino); Daniel (sobrinho Adele); Ubiratan (recuperação), Diác. Ezequiel 

(cirurgia); Dª Rita (avó Janaina) - alta médica; Dª Sebastiana e Dª Isabel

(irmãs da Elza) - recuperação; Calypsia (mãe dona Ana Baghin) - recupe-

ração; Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da IPA) - cirurgia; Jonas e Ilze - 

recuperação; Maria Aparecida Siqueira (recuperação). 

  

 

III- Política  

Pela nação brasileira. Eleições em 2018. Oremos a Deus em meio à crise 

política, econômica e institucional do nosso país, suplicando sua graça. 

Oremos por cidadãos brasileiros mais politizados e honestos; por políticos 

tementes a Deus; por políticas públicas, ambientais e econômicas justas 

e sustentáveis; pelo combate à 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!" (Salmo 33).  

 

IV- Outros  

Conversão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais 

dos familiares e parentes dos membros da IPA. Lucas Borges (vícios e 

conversão); Paulo Coelho e Paulo Neto (conversão).  

 

ANIVERSARIANTES DA  SEMANA ANTERIOR 
18- Letícia Fernanda dos Santos 

 

19- Nilman Krebsky 

 

19- Cristiane Luiza Heringer 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
25- Cléria Alves dos Santos Rodrigues 

 

26- Esdras Nunes Mafra 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 
23- Nilman e Silvana Krebsky   

(Bodas de Coral) 35 anos 

27- Fernando e Maria Aparecida   

(Bodas de Crizopala) 33 anos 

28- Cléria e Antônio Pelegrino  

(Bodas de Hematita) 28 anos 

 

LITURGIA MATUTINA 
Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Salmo 27 

Hino: 221 “ Um vaso de Benção” 

Meditação 

Cântico pelas Crianças 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos 

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 
Hino: 21 “Deus de Abrão 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico: Efésios 1.3-14 

Hino: 146 “Segurança do Crente” (Dízimos e Ofertas) 

Oração do Diácono 

Momento de Contrição: Salmo 66:18 e II Crônicas 7.14 

Oração Silenciosa 

Cântico: Dep. Música. “Rei das Nações”, “Salmo 96”, “Sacia-me” 

Crianças 

Pregação da Palavra. Tema:  A parábola do semeador 

Texto Bíblico: MC 4.1-9 

Oração e Bênção. 

 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manual 

Presbiteriano) 

 

____________Prestadores de Serviços_________________ 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 15/04/2018 

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

95 41 54 09 58 57 63 56,8% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Edgard 
Ezequiel 

André 

29/04 

Ezequiel 
André 

Fernando 

EBD 

1 a 4 Helena e Fabiana 

5 a 7  Ana Laura e Raquel 

8 a 11  Eliana e Ana Ketili 

Adolescentes Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Ari e Sônia 

29/04 Zequinha e Dalva 

CULTO INFANTIL 

HOJE 

Lidiane  
Rafael 

 

29/04 
Malu 

Rafael 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

29/04 Presb. Elizeu 

06/05 Pastor. Wipson 

13/05 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

29/04 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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