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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1932 — 03 junho 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 

 

 

 

QUANDO A NAÇÃO GEME SOB A LÍDERANÇA DOS MAUS GOVERNANTES 

 
 

"Ouvi, agora, isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis 

tudo o que é direito" (Mq 3.9). 

 

  O profeta Miquéias confrontou os pecados da nação de Israel e de Judá. Era um tempo de decadência 

dos valores morais, uma época marcada pela opressão econômica, pela corrupção política e pela desidratação 

da vida religiosa. A crise mostrava sua carranca em todos os setores da sociedade.  

  O Estado estava aparelhado para dar pleno curso à corrupção. Os líderes maquinavam o mal e o pratica-

vam porque o poder estava em suas mãos (Mq 2.1,2). Não havia apenas uma tolerância ao mal, mas uma desa-

vergonhada inversão de valores. O bem era aborrecido e o mal era amado (Mq 3.2). Os líderes eram descritos 

como cruéis e canibais, que devoravam o povo, em vez de cuidarem do povo (Mq 3.3). O texto em epígrafe 

mostra os cabeças de Jacó e os chefes de Israel abominando o juízo e pervertendo tudo o que é direito (Mq 

3.9). O poder judiciário estava, em grande parte, mancomunado com os criminosos, para proteger-lhes nas cor-

tes. O profeta denuncia: "Os seus cabeças dão as sentenças por suborno" (Mq 3.11). Havia, uma espécie de 

conluio dos poderes constituídos para dar pleno curso ao crime. Miquéias é enfático nessa denúncia: “As suas 

mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente; o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande 

fala dos maus desejos de sua alma, e, assim, todos eles juntamente urdem a trama” (Mq 7.3). A corrupção não 

estava apenas nas casas de leis, nos palácios e nas cortes, mas também na religião. O profeta Miquéias não 

poupa os profetas e os sacerdotes. Sua denúncia é contundente: "Os seus sacerdotes ensinam por interesse; e 

os seus profetas adivinham por dinheiro" (Mq 3.11). A religião estava tão adoecida pelo pecado, que esses líde-

res além de terem vendido sua consciência ao esquema de corrupção, ainda criavam falsos mecanismos teoló-

gicos para justificarem sua desfaçatez: "... e ainda, se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no 

meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá" (Mq 3.11b). 

  Não bastasse as altas rodas do poder político estarem no fundo do poço moral, a família, guardiã dos 

valores que devem reger a sociedade, também estava navegando nas águas turvas dos conflitos e das malque-

renças. O profeta ergue sua voz e denuncia: "Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a 

nova, contra a sogra; os inimigos do homem são os da sua própria casa" (Mq 7.6). A nação toda capitulou-se à 

impiedade e à perversão. O profeta ergue sua trombeta e denuncia esse colapso coletivo: "Pereceu da terra o 

piedoso, e não há entre os homens um que seja reto; todos espreitam para derramarem sangue; cada um caça 

a seu irmão com rede" (Mq 7.2). 

  A liderança política da nação em vez de governar o povo com sabedoria e probidade, explorou-o com vo-

racidade. Em vez de fazer cumprir as leis para o estabelecimento da ordem, abominaram o juízo; em vez de se-

rem exemplo de retidão, perverteram tudo o que é direito (Mq 3.9). Longe de serem paradigma para a nação, 

tornaram-se mestres da ilicitude. Em vez de inspirar nobres atitudes em seus súditos, tornaram-se na mais infa-

me escola do crime. O Brasil não se distancia tanto dessa triste realidade denunciava pelo profeta Miqueias. 

Que Deus tenha misericórdia de nossa nação, para que homens maus não nos governem e que os criminosos 

não sejam tidos em alta conta pelo nosso povo. É tempo de arrependimento! É tempo de voltarmo-nos para o 

Senhor! 

 

 Reverendo Hernandes Dias Lopes 

 Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=178 



QUERIDO(A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) novamente 

para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo.  

Deus o(a) abençoe. 

 

 

“O Conselho fará uso da prerrogativa do art. 111 da CI/IPB, selecionando 
e sugerindo nomes que julgar aptos para os cargos, após as indicações 
feitas pelos membros da igreja até a data do dia 09/06/2018. Em caso de 
dúvida sobre o processo da eleição ou sobre o edital, os membros deve-
rão recorrer ao Pastor ou aos Presbíteros, membros do Conselho. Cada 
membro está comissionado a orar por esta eleição e indicar os candida-
tos, contudo, sem a prática de campanha eleitoral. QUANTO AO PRO-
CESSO DE ELEIÇÃO: a) A Igreja votará por escrutínio secreto escreven-
do os nomes dos candidatos na cédula em branco de forma legível limita-
do ao número de vagas. b) No total serão cinco vagas para oficiais nesta 
eleição: 1 (uma) para o presbiterato e 4 (quatro) para o diaconato. A or-
dem de votação no dia da eleição procederá com a eleição do presbítero 
e, logo, seguirá a eleição dos diáconos. c) Para considerar-se eleito, deve-
rá o candidato atingir maioria simples dos votos (ou seja, metade dos vo-
tantes presentes mais 1 (um) voto). Em caso, de eventual empate vence o 
mais velho quanto à idade. d) Poderá ser considerado eleito o membro 
ausente desde que informe, por escrito, sua livre vontade de aceitar o car-
go. e) Os votos que não atenderem as especificações acima serão consi-
derados nulos. Votos em brancos e nulos contam apenas o número de 
votantes na eleição, sem, contudo, computar para qualquer candidato. f) A 
Reunião Extraordinária da Assembleia Geral ocorrerá no dia 24/06/2018 
às 19h no período do Culto Dominical, em primeira convocação. g) Posse 
(ordenação e instalação) dos novos presbíteros e diáconos ocorrerá no 
dia 01 de julho na ocasião do Culto Dominical, desde que já tenha sido 
observado os artigos 113 e 114 da CI/IPB”, doc. 01. 

 

SANTA CEIA 

 Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do Senhor. Você, 

membro comungante, não falte! Relembremos a morte e ressurreição do 

Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do pão e do vinho.  

 

PROJETO ANA 

 Dia 04/06 (segunda-feira) às 19:30hs, estamos unidas para orar 

por nossos filhos. Esperamos vocês. “A melhor maneira de influenciar os 

nossos filhos é orando por eles. Devemos não apenas falar de Deus para 

os nossos filhos, mas, sobretudo, falar dos nossos filhos para Deus. É 

tempo de você se colocar na brecha em favor de seus filhos!” (Hernandes 

Dias Lopes).  

 

HOMENS EM ORAÇÃO 

 Estamos convidando a todos os Homens a participar da nossa reu-

nião nessa semana. Sempre tratamos e estudamos assuntos atuais e pre-

sentes no nosso dia a dia e temos buscado o aperfeiçoamento do homem 

chamado para adorar a Deus, liderar sua casa e testemunhar o Cristo vi-

vo. O tema base para o primeiro semestre de 2018 é "A Vida Segundo o 

Evangelho". Nossas reuniões são realizadas quinzenalmente, sempre às 

terças-feiras, às 19:30 hs. Nossa próxima reunião será dia 05/06, na casa 

do Irmão Fernando Recchia. Participe! Sua presença muito nos honrará. 

Se puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

TREINAMENTO PARA PROFESSORES  

 Na próxima quinta feira, dia 07/06 às 19h30min, no templo, tere-

mos nosso 4º encontro com professores da Escola Dominical e do Culto 

Infantil. Juntos, iremos descobrir práticas de ensino que ajudarão nossos 

alunos a aprenderem com alegria! Professores, participem! 

 

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!!! 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER 

I- Confissão de Fé:  CAPÍTULO III - DOS ETERNOS DECRETOS DE 

DEUS  

I. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da 

sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto aconte-

ce, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é 

a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das cau-

sas secundárias, antes estabelecidas.  

 Isa. 45:6-7; Rom. 11:33; Heb. 6:17; Sal.5:4; Tiago 1:13-17; I João 

1:5; Mat. 17:2; João 19:11; At.2:23; At. 4:27-28 e 27:23, 24, 34. 

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

II- Catecismo Maior: 14. Como executa Deus os seus decretos?  

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

segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da rua 

vontade. (Dan. 4:35; Ef. 1:11) (http://www.monergismo.com/textos/

catecismos/catecismomaior_westminster.htm) 

 

III- Catecismo Menor: 14. Que é pecado? 

R. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qual-

quer transgressão desta lei. (Ref. Tg 2.10; 4.17; 1Jo 3.4) 

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

catecismosbrevecatecismo_westminster.htm) 

  
DOAÇÃO 

 Uma família precisa das seguintes doações: 1. Camas e colchões. 

2. Agasalhos para crianças e adolescentes de diferentes idades e tama-

nhos. A arrecadação irá até o dia 10/06/2018. Maiores informações com a 

Junta Diaconal. Lembre-se: Agasalhos são sempre bem-vindos nesta épo-

ca de inverno.  

 

HISTÓRIA DA IPB 

6- Organização (1932-1959) 

Constituição da IPB: em 1924, foram aprovadas pequenas modificações 

no antigo Livro de Ordem adotado quando da criação do Sínodo, em 

1888. Em 1937, entrou em vigor a nova Constituição da Igreja (os inde-

pendentes haviam aprovado a sua três anos antes), sendo criado o Supre-

mo Concílio. Houve protestos do norte contra alguns pontos: diaconato 

para ambos os sexos, "confirmação" em vez de "profissão de fé" e o nome 

"Igreja Cristã Presbiteriana." Em 1950, foi promulgada um nova Constitui-

ção e no ano seguinte o Código de Disciplina e os Princípios de Liturgia. 

Estatística: em 1957, a IPB contava com seis sínodos, 41 presbitérios, 

489 igrejas, 883 congregações, 369 ministros, 127 candidatos ao ministé-

rio, 89.741 membros comungantes e 71.650 não-comungantes. Os primei-

ros presidentes do Supremo Concílio foram os Revs. Guilherme Kerr, José 

Carlos Nogueira, Natanael Cortez, Benjamim Moraes Filho e José Borges 

dos Santos Júnior. 

A Campanha do Centenário foi lançada em 1946, tendo como objetivos: 

avivamento espiritual, expansão numérica, consolidação das instituições 

da igreja, afirmação da fé reformada e homenagem aos pioneiros. A Co-

missão Central do Centenário, organizada em 1948, enfrentou muitas difi-

culdades. Após 1950, a campanha ganhou ímpeto. A Comissão Unida do 

Centenário (IPB, IPI e Igreja Reformada Húngara) planejou uma grande 

campanha evangelística com a participação de Edwyn Orr e William Dun-

lap, que estendeu-se por todo o país em 1952. Outras medidas foram a 

criação do Museu Presbiteriano, do Seminário do Centenário e do jornal 

Brasil Presbiteriano, resultante da fusão de O Puritano e Norte Evangélico 



(1958). A 18ª Assembléia da Aliança Presbiteriana Mundial reuniu-se em 

São Paulo de 27 de julho a 6 de agosto de 1959. O lema do centenário 

foi: "Um ano de gratidão por um século de bênçãos." 

 

            SUGESTÃO DE LEITURA 

Ensinando através do caráter 

(Eurípedes da Conceição) 

Ensinando através do caráter é o livro-reposta ao ceticismo 

de muitos líderes eclesiais e, ao mesmo tempo, o livro-

pergunta, que, possuindo voz própria, desafia-nos cada vez 

mais à realização de uma liderança que busca a conformida-

de de um caráter à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E 

essa é a temática de seu autor. Este livro o conduzirá ao entendimento de 

que, na qualidade de líder cristão, o seu chamado é para servir e não ser 

servido; amar sem exigir ser amado; liderar por amor sem deixar que fale 

mais alto o amor por liderar. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-751-junho-2017-32237) 

 

   SUGESTÃO DE FILME 

O Senhor dos Anéis 

                        O retorno do Rei (2003) 

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei é o filme mais som-

brio da trilogia, com guerras, separações e dúvidas que rodei-

am os personagens centrais da história adaptada dos livros 

de J.R.R. Tolkien. 

Com a trama dividida em dois focos: a jornada de Frodo e 

Sam; a batalha de Minas Tirith, vemos o desfecho da história e dos per-

sonagens que conquistaram toda uma geração. O melhor de tudo: nos 

emocionamos com falas como “Coragem é a melhor arma que vocês tem” 

ou os dizeres da profecia. “Nem tudo que fulgura é ouro”. Além disso, po-

demos aprender e refletir sobre amizade, esperança e ambição. 

Partindo para o lado mais visual, o longa nos impressiona com o grande 

exército e criaturas da Terra-Média, como os orcs, uruk-hais, trolls, bárba-

ros humanos e Olifantes de guerra. Outro elemento que merece ser lem-

brado (e observado) é a trilha sonora que é envolvente e traz um ritmo 

especial ao longa.  

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-761-abril-2018-33427) 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 

*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Aviva-
mento Espiritual, Santidade de Vida. 2. Pela eleição de oficiais 
(presbíteros e diáconos) em 2018. 3. Pelos oficiais e suas famílias: pres-
bíteros e diáconos. 
 
*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson, 
Rev. Álvaro, Rev. Fabiano. 2. Pelos Missionários: Miss. Lia, Rev. Ronaldo 
Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Jorge Henrique e família (APMT- 
Caiuá), Rev. Ádler e família (Missão AMEM). 3. Rev. Alexandre Antunes 
(Capelania do Mackenzie Campinas e Apecom).  
 
*Pelas áreas de serviço da IPA: 1. Conselho da Igreja, Junta Diaconal, 
EBD, SAF, Dep. Música, Coral, Conselho Missionário. 2. Pelos Ministé-
rios: Infantil, Grupo de Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Ca-
sais, Classe Especial, Artes Cênicas. 
 
* Pelas famílias da IPA na missão de Deus: 1. pelo relacionamento mari-
do e esposa, pais e filhos. 2. por fidelidade, intimidade e amor sacrificial 
entre os cônjuges; 3. por filhos obedientes e pais fiéis na educação dos 
seus filhos. (Efésios 6:4 NVI).  
 
*Pelo processo de reforma e construção no espaço físico da igreja: em-
préstimo junto à IPB, contratação dos prestadores de serviços e fornece-
dores 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; Presb Jonas e 

Ilze - recuperação; Maria Aparecida Siqueira (recuperação). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira: 1. Eleições em 2018. 2. Por cidadãos mais politi-

zados e honestos; 3. Por políticos tementes a Deus; 4. Por políticas públi-

cas, ambientais e econômicas justas e sustentáveis; 5. 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 Se-

nhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer!" (Salmo 

33.2).  

 

IV- Outros  

1. Conversão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios soci-

ais dos familiares e parentes dos membros da IPA. 2. Pessoas: Lucas 

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

 

ANIVERSARIANTES DA  SEMANA ANTERIOR 

28- Rozilda da Silva Mathias 

30- Fernando Gonçalves Sales 

01- Elza Ap. Rezende dos Santos 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

03- Ana Beatriz Ferreira Bonfanti 

06- Maria Eliza Mussareli Bissolli 

07- Sandra Cristina G. Mariano 

08- Tainá Daniela dos Santos Vieira 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

07- Sônia e Benedito Alonso    

(Bodas de Azeviche) 43 anos 

 

LITURGIA MATUTINA 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Salmo 8 

Hino 3 -  A Igreja em Adoração (Novo Cântico ) 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: “Venham Adoremos” 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração 

Hino 10 - A Criação e Seu Criador (Novo Cântico ) 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico: Salmo 19 

Oração de Confissão 

Cântico: Dep. Música:  

Dízimos e Ofertas - Oração pelo Diácono 

Santa ceia 

Pregação da Palavra. Tema: Dois Senhores 

Texto Bíblico: Mateus  6.24  

Oração e Bênção. 

 

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

Presbiteriano) 

 

____________Prestadores de Serviços_________________ 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 27/05/2018 

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

83 55 28 03 31 27 31 33,7% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Edgard 
Ezequiel 

André 

10/06 

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 Fernando e Eliana 

10/06 Ari e Sônia 

CULTO INFANTIL 

HOJE 
---------- 

 

10/06 Andréa /Rafael 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

10/06 Presb. Marcos 

17/06 Presb. Elizeu 

24/06 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

10/06 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 

Título: _______________________________________________ 

Texto Bíblico: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
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