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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1933 — 10 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 

 

 

 

EVANGELIZAÇÃO: MISSÃO DA IGREJA, NECESSIDADE DO MUNDO 
 

 O evangelho é a mensagem do Deus santo a homens pecadores. É a mensagem do céu de luz aos que 

na terra estão mergulhados em trevas. É a mensagem que alcançou os perdidos, transformou-os e por eles é 

transmitida ao mundo. A evangelização é uma tarefa gloriosa que aos anjos não foi outorgada. É uma missão 

que somente à igreja foi confiada. Nenhuma entidade humana pode desempenhá-la. Nenhuma outra mensagem 

pode substitui-la. Ao mesmo tempo que é tarefa exclusiva da igreja é necessidade absoluta do mundo. A salva-

ção só é possível por meio de Cristo, o conteúdo do evangelho. Diante desses pressupostos, três verdades de-

vem ser aqui enfatizadas: 

 Em primeiro lugar, a evangelização é uma tarefa imperativa. Há cinco mandamentos expressos para a 

pregação, o ensino e o testemunho do evangelho dados diretamente por Cristo. Essa ordem é dada em todos 

os evangelhos e também no livro de Atos. A grande comissão, dada pela autoridade máxima do universo, exige 

obediência imediata da igreja. Todo o universo ouve a voz de Cristo e obedece-a prontamente. A igreja não pode 

desafiar o soberano Senhor do universo nem desobedecer o seu mandato. Jesus comissionou seus discípulos a 

ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, fazer discípulos de todas as nações, até aos confins 

da terra. Nosso papel não é questionar essa ordem nem mudar a mensagem. Cabe-nos obedecer e cumprir 

nossa missão prontamente, imediatamente e fielmente. 

 Em segundo lugar, a evangelização é uma tarefa intransferível. A ordem de levar a boa nova do evange-

lho a toda criatura em todas as nações não foi dada aos anjos, mas à igreja. Nenhuma outra instituição tem es-

sa incumbência; nenhum outra agência humana tem essa competência; somente a igreja recebeu esse deside-

rato e tem essa autoridade. A igreja é o método de Deus para alcançar o mundo e não há outro. Se nos omitir-

mos, seremos tidos como culpados. Todo alcançado é um enviado. Todo crente é um missionário. Toda a igreja 

é uma agência evangelizadora. A igreja só tem duas opções: é um corpo missionário ou um campo missionário; 

evangeliza ou precisa ser evangelizada. Lamentavelmente, a vasta maioria daqueles que foram chamados pelo 

evangelho, calam a sua voz e não o proclamam. Acovardam-se e sonegam ao mundo a única mensagem que 

pode trazer esperança e salvação aos pecadores.  

 Em terceiro lugar, a evangelização é uma tarefa impostergável. A mensagem do evangelho não pode ser 

adiada. Hoje é o dia da salvação. Deixar para amanhã pode ser tarde demais. Não há tragédia maior do que o 

ímpio morrer na sua impiedade. Não há ingratidão mais profunda do que alguém que encontrou o pão da vida 

sonegar aos famintos essa boa nova. Não há insensibilidade maior do que alguém que foi perdoado e salvo pe-

la graça, calar a sua voz e deixar perecer aqueles que estão indo para a condenação. A evangelização não é 

apenas a mensagem mais importante, mas também, é a mensagem mais urgente. Pregar o evangelho, portan-

to, não é uma opção, mas um mandamento. Não é uma responsabilidade para ser transferida para outrem, mas 

para ser cumprida sem detença por nós. Não é um trabalho que pode ser deixado para depois, mas uma obra a 

ser realizada hoje. Cristo morreu e comprou com o seu sangue aqueles que procedem de todas as etnias da 

terra e o nosso papel é ir a eles, enquanto é tempo, anunciando-lhes a salvação pela graça. Oh, que Deus le-

vante a igreja e desperte seus membros, a fim de irmos por toda a parte, contando à nossa cidade, ao nosso 

Estado, à nossa nação e todas as nações da terra a melhor notícia, a notícia de que Cristo morreu pelos nossos 

pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Que estejamos atentos à verdade insofismável de que a evan-

gelização é missão da igreja e necessidade do mundo. 

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes 

Diretor executivo da LPC 

 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=167 



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. 

 

CONVOCAÇÃO 

 “O presidente do Conselho - IPA, Rev Wipson da S. Almeida, no 

uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbíteros 

para reunião administrativa, dia 16/06 às 18:00hs -  nas dependências da 

igreja. 

 

 EDITAL DE ELEIÇÃO 

 “O Conselho fará uso da prerrogativa do art. 111 da CI/IPB, seleci-

onando e sugerindo nomes que julgar aptos para os cargos, após as indi-

cações 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 mem-

bros deverão recorrer ao Pastor ou aos Presbíteros, membros do Conse-

lho. Cada membro está comissionado a orar por esta eleição e indicar os 

candidatos, contudo, sem a prática de campanha eleitoral. QUANTO AO 

PROCESSO DE ELEIÇÃO: a) A Igreja votará por escrutínio secreto escre-

vendo os nomes dos candidatos na cédula em branco de forma legível 

limitado 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 

ordem de votação no dia da eleição procederá com a eleição do presbíte-

ro e, logo, seguirá a eleição dos diáconos. c) Para considerar-se eleito, 

deverá o candidato atingir maioria simples dos votos (ou seja, metade dos 

votantes presentes mais 1 (um) voto). Em caso, de eventual empate ven-

ce o mais velho quanto à idade. d) Poderá ser considerado eleito o mem-

bro ausente desde que informe, por escrito, sua livre vontade de aceitar o 

cargo. e) Os votos que não atenderem as especificações acima serão 

considerados 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 convoca-

ção. 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. 

 

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 esperança repousa sobre a Graça de Deus para interpretar, 

expor e viver, fielmente, a Palavra de Deus.  

 Venha crescer e se fortalecer junto conosco!!! 

 

CADA DIA FAMÍLIA 

 Já está disponível o “Cada dia Especial Família” com 31 mensa-

gens. Preços: (R$ 1,80 cada unidade). Interessados entre em contato com 

o diácono Edgard e informe quantos exemplares você deseja adquirir. 

 

REVISTA ULTIMATO 

 Assinatura Anual no valor de R$ 50,30. Quem tiver interesse em 

fazer assinatura ou renovar, procure o diácono Edgard. 

 

DOAÇÃO 

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

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

nhos. Maiores informações com a Junta Diaconal. Lembre-se: Agasalhos 

são sempre bem-vindos nesta época de inverno.  

 

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, pro-

cure orientação com algum Diácono. 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER 

I- Confissão de Fé: II. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de 

acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa 

alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de 

acontecer em tais e tais condições.  

 At. 15:18; Prov.16:33; I Sam. 23:11-12; Mat. 11:21-23; Rom. 9:11-18.  

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

II- Catecismo Maior: 15. Que é a obra da criação?  

R. A obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, 

fez do nada o mundo, e tudo quanto nele há, para si no espaço de seis 

dias, e tudo muito bom.  

 Gen. 1: Heb. 11:3; Apoc. 4:11; Rom. 11:36.  

( 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: 15. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros 

pais caíram do estado em que foram criados? 

R. O pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que 

foram criados foi o comerem do fruto proibido. 

 Ref. Gn 3.12-13; Os 6.7. 

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

catecismosbrevecatecismo_westminster.htm) 

  

HISTÓRIA DA IPB 

SÍNTESE HISTÓRICA DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

Alderi Souza de Matos 

Com fins didáticos, a história da IPB tem sido dividida em alguns períodos 

claramente delimitados. A seguir são apresentados os principais dados de 

cada um desses períodos. 

 

Implantação (1859-1869) 

O missionário fundador da IPB, Ashbel Green Simonton (1833-1867), da 

Igreja Presbiteriana do Norte dos EUA (PCUSA), chegou ao Brasil em 

1859. Nos anos seguintes, ele criou a Igreja Presbiteriana do Rio de Ja-

neiro (1862), o jornal Imprensa Evangélica (1864), o Presbitério do Rio de 

Janeiro (1865) e o “Seminário Primitivo” (1867). Outras igrejas fundadas 

nesse período foram as de São Paulo, Brotas, Lorena, Borda da Mata e 

Sorocaba. Chegaram novos obreiros, como Alexander Blackford, Francis 

Schneider e George Chamberlain, e foi ordenado o primeiro pastor nacio-

nal, José Manoel da Conceição (1822-1873). 

Continua... 

              SUGESTÃO DE LEITURA 

                                             Batalha Espiritual – 6ª edição 

                  (Augustus Nicodemus Lopes) 

 

É certo afirmar que a igreja evangélica não possuía, antes 

desta obra, outra que apresentasse posição tão bíblica e 

prática sobre a batalha espiritual. Essa edição, depois dos 

acréscimos feitos na anterior, foi cuidadosamente revisada. 

Acrescentou-se, no final de cada capítulo, perguntas para 

recapitulação e discussão em grupo, bem como para refle-

xão pessoal. Esse livro contribuirá para que a igreja estude com seriedade 

a Palavra de Deus e se firme na Verdade, rejeitando tanto o erro de dentro 

como o de fora. 

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



SUGESTÃO DE FILME 

Henrique IV – 

O grande rei da França 

 

França, 1563. Protestantes e católicos lutam por terras e 

poder, usando a religião como justificativa. No comando 

dos protestantes está Henrique de Navarra, que conduz 

seus homens contra a poderosa rival de sua mãe, Catari-

na de Médici, rainha da França. Catarina oferece a Henri-

que a mão de sua filha, Margot, em sinal reconciliação, 

mas o casamento termina em um banho de sangue. Ele 

sobrevive ao massacre do Dia de São Bartolomeu, mas é 

feito prisioneiro durante quatro anos. 

Embora recorrendo a qualquer tática para obter o trono, Henrique se tor-

na um rei que, pela liberdade de religião e opinião, pode genuinamente 

dizer que é um dos primeiros e verdadeiros humanistas. 

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

 

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 - (22/06/18); Dª Rita (avó Janaina) - alta médica; Dª Sebastiana e 

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

- recuperação; 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 

03- Ana Beatriz Ferreira Bonfanti 

 

06- Maria Eliza Mussareli Bissolli 

 

07- Sandra Cristina G. Mariano 

 

08- Tainá Daniela dos Santos Vieira 

 

08-  Enzo Taveira Alves 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

10- Rafael de Oliveira Raxkid 

 

11- José Roberto Estevam Júnior 

 

15- Lilian Nely Martins Gomes de Campos 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

12- Edmilson e Maria Elisa    

(Bodas de Barro ou Papoula) 8 anos 

 

LITURGIA MATUTINA 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Salmo 20 

Hino 14 - Louvor (Novo Cântico) 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: “Leia a bíblia e faça oração” 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico: Salmo 111  

Hino 26 - Ao Deus Grandioso (Dízimos e Ofertas) 

Oração do Diácono 

Leitura da palavra. Texto Bíblico: Apocalipse 3.19 

Momento de Contrição 

Cântico: Dep. Música:  Tu és Santo, Ele é Exaltado, Poder pra Salvar. 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Tema: O convite do Salvador 

Texto Bíblico: Mateus 11.25-30 

Oração e Bênção. 

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

Presbiteriano) 

 

____________Prestadores de Serviços_____________________ 
 

1. AMARILDO SIMEÃO: CONTADOR  - Assessoria contábil e fis-
cal; atendimento a pessoa física, jurídica, autônomo e profissional liberal. 

 

2. VENDEM-SE QUADROS -  Vendem-se quadros pintados em te-
las, diversos modelos. Fale com Janaína. 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 03/06/2018 

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

83 44 39 05 44 39 44 46,9% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Ezequiel 
André 

Fernando 

17/06 

André 
Fernando 

João 

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 

17/06 Zequinha e Dalva 

CULTO INFANTIL 

HOJE Andréa/ Rafael  

17/06 Lidiane / Rafinha 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

17/06 Presb. Elizeu 

24/06 Presb. Plínio 

01/07 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

17/06 Amarildo 

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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