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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1940 — 29 julho 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 

 

Estive Com Fome e Me Destes De Comer 
 

Os extremos são perigosos. Há na igreja aqueles que reduzem o Cristianismo à prática da caridade; outros que tapam os ou-
vidos ao clamor dos aflitos. Há aqueles que reduzem o evangelho ao social; outros nada veem no evangelho sobre o socorro 
aos necessitados. Esses dois extremos não têm amparo nas Escrituras. A palavra de Deus acentua o privilégio de pregar o 
evangelho e a responsabilidade de socorrer os necessitados. Destacaremos alguns pontos: 
 
Em primeiro lugar, as obras são a evidência da nossa salvação (Ef 2.8-10). Não somos salvos pelas obras, mas para as boas 
obras. As boas obras não são a causa, mas o resultado da nossa salvação. A justificação é pela fé somente, mas a fé salva-
dora nunca vem só. A fé sem obras é morta (Tg 2.17). São as obras que autenticam a nossa fé, pois somos feitura de Deus, 
criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Tiago escreve: "A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é 
esta: visitar os órfãos e as viúvas na suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo" (Tg 1.27). 
 
Em segundo lugar, a prática do amor é a evidência de que somos discípulos de Cristo (Jo 13.34,35). Provamos que somos 
discípulos de Cristo não apenas pela doutrina que professamos, mas, sobretudo, pelo amor que praticamos. Devemos amar 
como Cristo nos amou, ou seja, com amor sacrificial. Como? O apóstolo João responde: "Nisto conhecemos o amor: que 
Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos irmãos" (1Jo 3.16). Como podemos demonstrar esse amor? 
Socorrendo os aflitos, alimentando os famintos, visitando os enfermos e dando abrigo aos forasteiros! Somos conhecidos co-
mo discípulos de Cristo pelo amor. O amor é a apologética final, a evidência irrefutável de que amamos como Cristo nos 
amou. 
 
Em terceiro lugar, seremos julgados no dia do juízo se nos omitirmos na prática do bem (Mt 25.31-46). Saber que se deve 
fazer o bem e não o fazer é um pecado. No dia do juízo seremos julgados pelas nossas palavras, ações, pensamentos e 
omissões. Não dar pão ao faminto, água ao sedento, roupa ao nu e abrigo ao forasteiro é um grave pecado aos olhos de 
Deus. Deixar de visitar o encarcerado e o enfermo em sua aflição é uma negação do amor que professamos. No dia do juízo, 
Jesus dirá aos que estiverem à sua direita: "Estive com fome e me destes de comer". Como assim Jesus? O que fizestes a 
um desses pequeninos, a mim o fizestes! 
 
Em quarto lugar, devemos fazer o bem a todos, sem distinção (Gl 6.10). Muito embora devamos cuidar primeiro dos membros 
da nossa família e dos domésticos da fé, nossa generosidade não pode parar aí. Devemos fazer o bem a todos sem exceção 
e sem acepção. Devemos pagar o mal com o bem. Devemos dar àqueles que não podem nos retribuir. Devemos alimentar 
até mesmo os nossos inimigos. Devemos abençoar quem nos amaldiçoa e orar por aqueles que nos perseguem (Rm 12.17-
21). 
 
Em quinto lugar, devemos ajudar de forma prática aqueles que estão em nosso caminho (Lc 10.29-37). O nosso próximo é 
toda pessoa que está ao alcance da nossa mão. Jesus contou a parábola do bom samaritano para destacar o fato de que 
nossa ajuda precisa ser prática e endereçada até mesmo àqueles que historicamente são considerados como nossos inimi-
gos. O samaritano, desprezado pelos judeus, é quem estende a mão ao homem moribundo à beira do caminho. Amar apenas 
aqueles que nos amam e servir apenas aos domésticos da fé é uma limitação da ação misericordiosa de Deus estendida a 
todos os homens. Se Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos, iremos nós sonegar amor aos 
que estão na mesma condição? 
 
Em sexto lugar, a verdadeira espiritualidade passa pelo amor prático ao nosso próximo (Is 58.6,7). Deus está mais interessa-
do na prática do amor do que na observância de rituais religiosos. Os fariseus eram criteriosos em observar seus rituais, mas 
não hesitavam em explorar até mesmo os órfãos e as viúvas. Deus se agrada mais da misericórdia do que de sacrifícios. Atos 
de amor valem mais do que palavras de amor. O jejum que Deus requer é cessar de acusar o próximo e dar pão ao faminto, 
vestir o nu e receber em casa os desabrigados. 
 
Em sétimo lugar, quando a igreja pratica boas obras na terra, Deus é glorificado no céu (Mt 5.16). Jesus foi enfático em dizer 
que nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos 
céus. Nossas ofertas de amor ao próximo sobem à presença de Deus e são recebidas por ele como aroma suave. Isso redun-
da em gratidão no coração dos homens e em ações de graças a Deus.  
 

Reverendo Hernandes Dias Lopes 

Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=161 



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. 

 

HOMENS EM ORAÇÃO 

 Convidando a todos os Homens a participar da nossa reunião 

nessa semana. Sempre tratamos e estudamos assuntos atuais e presen-

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

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

vivo. 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 31/07, na 

casa do Irmão  João Paschoalini. Participe! Sua presença muito nos 

honrará. Se puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

ENCONTRO DE CASAIS 

 Nosso Encontro deste mês será no dia 04 de agosto (sábado), às 

19:30h, no salão da Igreja. Invista em você, em seu casamento e em sua 

família. Serão momentos muito agradáveis de compartilhamento, comu-

nhão, edificação, alegria e muito mais! Anote essa data em sua agenda, 

ore pelo evento e participe. Convide também outros casais de seu relaci-

onamento.   

   

CULTO DOS ADOLESCENTES 

 Excepcionalmente no próximo sábado (04/08/2018), não haverá 

Culto dos Adolescentes. 

 

CLASSE ESPECIAL                         

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

deverão fazer sua inscrição na secretaria da igreja (via e-mail ou telefo-

ne). Nesta fase, estamos funcionando em regime de discipulado cristão.  

 

 Cronograma das atividades: 19h30min (Oração uns pelos os ou-

tros) - 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 adqui-

rir. 

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: CAPÍTULO IV DA CRIAÇÃO  

 

I. Ao princípio aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a 

manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar 

ou fazer do nada, no espaço de seis dias, e tudo muito bom, o mundo e 

tudo o que nele há, visíveis ou invisíveis.  

 

Rom. 9:36; Heb. 1:2; João 1:2-3, Rom. 1:20; Sal. 104:24; Jer. 10: 12; 

Gen. 1; At. 17:24; Col. 1: 16; Exo. 20: 11.  

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

 

II- Catecismo Maior: 22. Caiu todo o gênero humano na primeira trans-

gressão?   

O pacto sendo feito com Adão, como representante, não para si somen-

te, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descenden-

do dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira 

transgressão.  

 

 At. 17:26; Gen. 2:17.  

( 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:   22. Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez 

homem?  

R. Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem tomando um verdadeiro corpo, 

e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espirito Santo no 

ventre da virgem Maria, e nascido dela, mas sem pecado. 

 

 Ref. Hb 2.14; Mt 26.38; Lc 2.52; 1.31, 35; Hb 4.15. 

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

catecismosbrevecatecismo_westminster.htm) 

  

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

Educação em Casa, na Igreja, na Escola – Filipe Fontes 

 

A partir de uma perspectiva reformada, Filipe 

Fontes aborda a responsabilidade da fé cristã, 

começando na família, estendendo-se à igreja e 

na educação escolar. 

Afinal, educação é uma atividade que reúne de 

maneira multiforme esses três setores da socie-

dade contemporânea: a família, a igreja e a es-

cola – núcleos importantes para formação de 

caráter de qualquer indivíduo. 

Sendo assim, Filipe Fontes, teólogo e professor no Andrew Jumper e no 

Seminário JMC, em Educação em Casa, na Igreja na Escola esclarece 

os diferentes aspectos, não somente definindo-os, mas também especifi-

cando a abrangência e os limites de atuação de cada uma dessas três 

esferas. 

A obra publicada pela Editora Cultura Cristã está disponível para com-

pras em livrarias do Brasil e na loja online da Cultura Cristã 

(www.editoraculturacrista.com.br). 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-763-julho-2018-33683) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) 

 

Há beleza nos pequenos detalhes da vida, essa 

é a mensagem de O Fabuloso Destino de Amélie 

Poulain. 

O filme francês, conta a história de Amélie 

(Audrey Tautou), que certo dia encontra uma cai-

xa escondida no banheiro de seu apartamento e 

resolve entregá-la ao seu dono. Ao realizar o fei-

to, Amélie fica impressionada com a emoção do 

homem e passa a fazer pequenos gestos de ca-

ridade para as pessoas. 

Mais do que falar de pequenos detalhes que fa-

zem a diferença, o longa aborda os diferentes tipos de amor:  o amor ao 

próximo, o amor próprio, o platônico.  Enaltecendo a importância de um 

sentimento tão puro que muitas vezes é deixado de lado. 



Disponível no Netflix, o filme é aposta certeira para debates com jovens 

e adolescentes que muitas vezes não conseguem enxegar o amor, cui-

dado e beleza da criação de Deus nos pequenos detalhes da vida.  

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-763-julho-2018-33683) 

 

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 Mudou de endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize suas 

informações junto à secretaria. 

 

BOLETIM 

 Leia sempre o nosso boletim e leve para casa para acompanhar 

as programações, pedidos de oração e noticias da Igreja.  

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

 Você sabia que a IP Araras possui folhetos com mensagens 

evangelísticas disponíveis para quem quiser pegar? Pois é! Se você de-

seja solicitar alguns para distribuir como forma de evangelismo, fale com 

a Secretária ou algum dos diáconos. Vamos fazer a obra, povo de Deus! 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 
*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Avi-
vamento Espiritual, Santidade de Vida. 2. Pelos oficiais e suas famílias: 
presbíteros e diáconos. 3. Processo de reforma e construção da igreja: 
empréstimo junto à IPB, contratação dos prestadores de serviços e for-
necedores de materiais de construção. 4. Pelas famílias da IPA: por fi-
delidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedien-
tes e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 6. Con-
versão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos 
familiares e parentes dos membros da IPA. 
 
*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson, 
Rev. Álvaro, Rev. Fabiano. Pelos Missionários: Miss. Lia (APMT e 
WEC), Rev. Ronaldo Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e famí-
lia (WEC).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta 
Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministé-
rio Infantil, Grupo de Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Ca-
sais, Classe Especial e Artes Cênicas. 
 
II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian); Persilia (irmã do Rev. Álvaro); Eloá (neta 

Cleusa Gaino); Daniel (sobrinho Adele); Dª Sebastiana e Dª Isabel 

(irmãs da Elza); Calypsia (mãe da Ana Baghin); Pastor Wilson Lisardo 

(ex- Pastor da IPA); Presb Jonas e Ilze; Maria Aparecida Siqueira; Cláu-

dio (irmão da Fernanda). 

 

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 pú-

blicas, 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 

Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe perten-

cer!" (Salmo 33.2).  

 

IV- Outros 

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

(conversão). 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DA  SEMANA ANTERIOR 

22- Felipe Cardin Recchia 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

29- Adalto Merquiades de Souza 

 

30- Ubiratan Smith 

 

02- Gesiane de Salles Cardin Denzin 

 

05- Babisy Juliana Amaral 

 

  

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Filipenses 4-1.8 

Oração de Confissão  

Hino 14 - Vamos nós louvar a Deus (Novo Cântico) 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: O sabão lava o meu rostinho 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Cântico: Dep. Música: 1º Cântico 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Salmo 84 

Hino 60 - Ofertório  (Oferta e dízimos) 

Oração do Diácono 

Cântico: Dep. Música: Vim para Adorar te, Eu te Louvarei, Amigo de 

Deus. 

Oração 

Pregação da Palavra. Tema: Benção para abençoar 

Texto Bíblico: Salmo 67 

Bênção apostólica 

Tríplice amém 

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

al Presbiteriano) 

 

 

____________Prestadores de Serviços_____________________ 
 
 

1. ALUGA-SE -  Apartamento por R$ 850,00 com 2 dormitórios, in-
cluso (água, condomínio, gás e IPTU), próximo  ao parque ecológico. 
Para outras informações, entrar em contato com Juliene. 
 
 

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

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

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 22/07/2018 

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

82 51 31 

 

17 46 39 48 37,8% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Fernando 
Amarildo 
Edgard 

05/08 

Amarildo 
Edgard 
Adalto 

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 

05/08 Zequinha e Dalva 

CULTO INFANTIL 

HOJE Lidiane /Rafinha 

05/08 -------- 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

05/08 Pastor. Wipson 

12/08 Presb. Plínio 

19/08 Presb. Fernando 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

05/08 Rafinha 

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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