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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1942 — 12 de agosto 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 

 

 

Uma Igreja Fiel e Relevante 

 
 A igreja de Deus é composta de todos aqueles que, em todos os tempos, em todos os lugares e de todas 

as etnias foram chamados por Deus, para crerem no seu Filho, pela ação do Espírito Santo, para herdarem a 

vida eterna. Essa igreja não se restringe a nenhuma denominação religiosa. Suas fronteiras transcendem os li-

mites geográficos. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, são batizados pelo Espírito, no corpo de Cristo, e 

passam a fazer parte da família de Deus. Há uma só igreja, um só rebanho, um só povo.  

 Essa igreja formada de judeus e gentios é a noiva do Cordeiro, a vinha de Deus, o rebanho de Cristo, o 

edifício feito não por mãos, o santuário do Espírito, onde ele habita. Essa igreja é sal da terra e luz do mundo. 

Seu chamado é para andar com Deus e glorificá-lo através de uma vida de obediência e fidelidade. Ela é coluna 

e baluarte da verdade num mundo de cegueira espiritual. É embaixadora da reconciliação num mundo marcado 

de segregação e ódio. Sua mensagem é de arrependimento num mundo mergulhado no caudal do pecado. Sua 

voz brada com senso de urgência num mundo que dorme o sono da morte.  

 Para cumprir o seu papel na história a igreja precisa ser fiel. Se ela abandonar seu compromisso com 

Deus, torna-se sal sem sabor. Se calar sua voz, torna-se uma luz debaixo do alqueire. Se ela fizer amizade com 

o mundo, torna-se inimiga de Deus. Se conformar-se com o presente século, perde seu testemunho e acaba 

sendo condenada com o mundo. A igreja precisa ser fiel à palavra de Deus para andar na verdade e pregar a 

verdade. Mudar a mensagem para agradar os homens é incorrer em anátema. Tornar a mensagem mais açuca-

rada para agradar aos ouvidos incircuncisos é atentar contra o Todo-poderoso. Pregar o que as pessoas querem 

ouvir é cair nas malhas de um pragmatismo antropolátrico. Imitar o mundo para agradar o mundo ou receber 

dele sua aprovação é assinar seu próprio atestado de óbito.  

 A igreja precisa ser, também, relevante. Ela precisa estar no mundo sem ser do mundo. Precisa pregar 

aos ouvidos e também aos olhos. Precisa falar e fazer. Precisa anunciar o amor de Deus a um mundo no ester-

tor da morte e demonstrá-lo com atos de misericórdia. Precisa demonstrar sua fé através de suas obras. A igreja 

precisa ir lá fora onde as pessoas estão em vez de apenas esperar que elas venham onde nós estamos. A igreja 

relevante não é sal no saleiro, mas atua com graça e compaixão fora dos portões, levando o pão da vida aos 

famintos, a água da vida aos sedentos, a esperança da salvação aos perdidos, o braço estendido da misericór-

dia aos que jazem prostrados e feridos à beira do caminho. 

 A igreja fiel é ortodoxa e a igreja relevante é ortoprática. A igreja fiel levanta a bandeira da doutrina certa 

e a igreja relevante põe em prática a doutrina cerca. A igreja fiel tem luz na mente e a igreja relevante tem fogo 

no coração. A igreja fiel goteja do púlpito a doutrina pura, a igreja relevante destila de suas mãos os atos de mi-

sericórdia. A igreja fiel tem uma relação vertical correta e a igreja relevante demonstra isso ao mundo através de 

uma relação horizontal adequada. Ortodoxia desacompanhada de ação torna-se academicismo teológico árido; 

ação de misericórdia sem ortodoxia torna-se assistencialismo humanista. Não podemos cair num extremo nem 

noutro. Precisamos manter juntos o que nunca pode ser separado: ortodoxia e ortopraxia, teologia e ética, dou-

trina e vida, credo e conduta, palavra e ação. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um 

verdadeiro cristão é conhecido por três provas: A prova doutrinária, a fé em Jesus como Filho de Deus; a prova 

moral, a obediência aos mandamentos de Jesus; e a prova social, o amor ao próximo como evidência de nosso 

amor por Deus. A igreja não é uma torre de marfim, confortavelmente discutindo seus postulados doutrinários 

entre quatro paredes, mas uma agência do reino de Deus, pregando o evangelho e demonstrado o amor de 

Cristo, lá fora onde os pecadores estão. Oh, que Deus nos ajude a ser uma igreja fiel e relevante! 

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes 

Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=159 



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. 

 

DIA DOS PAIS 

Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus 

dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. (Êxodo 20:12).  

A  IPAraras  parabeniza todos os pais pelo seu dia. 

 

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 segundo semestre de 2018 é "Cristianismo e 

Política". Nossas reuniões são realizadas quinzenalmente, sempre às 

terças-feiras, às 19:30 hs. Nossa próxima reunião será dia 14/08, na ca-

sa do Irmão Presb. Sidnei Mathias. Participe! Sua presença muito nos 

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

                  

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!!! 

“Exceto feriados” 

  

SECRETARIA - FERIADO 

Atenção! Devido ao feriado, dia 15/08 (quarta-feira), a Secretaria não 

funcionará. 

 

CULTO DOS ADOLESCENTES 

  No próximo sábado dia 18/08/2018, não haverá Culto dos Ado-

lescentes. 

 

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. 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER 

I- Confissão de Fé: CAPÍTULO V -  DA PROVIDÊNCIA  

 

I. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e 

o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Cria-

dor de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, 

justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas 

as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a 

menor.  

 

 Nee, 9:6; Sal. 145:14-16; Dan. 4:34-35; Sal. 135:6; Mat. 10:29-31; 

Prov. 15:3; II Cron. 16:9; At.15:18; Ef. 1:11; Sal. 33:10-11; Ef. 3:10; 

Rom. 9:17; Gen. 45:5.  

 

II. Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a 

causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, 

contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam con-

forme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contin-

gentemente. 

 

  Jer. 32:19; At. 2:13; Gen. 8:22; Jer. 31:35; Isa.10:6-7.  

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

 

II- Catecismo Maior: 24. Que é pecado?  

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

transgressão de qualquer lei por Ele dada como regra, à criatura racio-

nal.  

 

 Rom. 3:23; 1 João 3:4; Gal. 3:10-12.  

( 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: 24. Como exerce Cristo as funções de profeta? 

R. Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos, pela sua Palavra 

e pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. 

 

 Ref. Jo 1.18; Hb 1.1-2; Jo 14.26; 16.13. 

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

catecismosbrevecatecismo_westminster.htm) 

  

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. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Mulheres discípulas – Kathy McReynolds, Boyd Luter 

 

As mulheres estavam entre os primeiros discípulos de 

Cristo, elas não ficaram no banco de trás no desen-

volvimento da igreja e não se comportaram segundo 

a cultura que seu tempo esperava, eram fortes, cora-

josas e “modelos para mulheres cristãs contemporâ-

neas” e até para os homens. 

Por esse motivo, Kathy McReynolds e Boyd Luter 

usam em Mulheres Discípulas exemplos de mulheres 

durante o ministério de Cristo e da igreja primitiva, 

para desenvolver um padrão de discipulado para as 

mulheres de hoje, utilizando a Bíblia como guia e cosmovisão para um 

estudo sobre um tema recorrente em debates sobre feminismo e reli-

gião. 

 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-762-maio-2018-33681) 
 

 
SUGESTÃO DE FILME 
Um Sonho de Liberdade 

 

Em 1946, Andy Dufresne (Tim Robbins), um jovem e 

bem sucedido banqueiro, tem a sua vida radicalmente 

modificada quando condenado à prisão perpetua por 

ter assassinado sua mulher e o amante dela. No presí-

dio, faz amizade com Red (Morgan Freeman), um prisi-

oneiro que cumpre pena há 20 anos e controla o mer-

cado negro do presídio. 

De modo introspectivo, o longa – considerado um dos maiores clássicos 

do cinema – eleva o debate sobre a liberdade a outros nichos. Nesse 



sentido, as relações apresentadas no decorrer do filme são uma análise 

do comportamento humano em todas as suas faces. 

Um Sonho de Liberdade serve como plano de fundo para debates sobre 

pautas recorrentes na sociedade contemporânea, como liberdade, ética, 

amizade e redenção. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-762-maio-2018-33681) 
 

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); Maria Guedes (irmã da Jô). 

 

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 

*Pela igreja perseguida: 1. a igreja da China e pelo seu presidente Xi 

Jinping; os cristãos da Coreia do Norte e pelo ditador Kin Jong-un 2. Lu-

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

(conversão). 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

09- Ana Maria Baghin 

 

09- Rafaela Cristina Rossi 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

13-  Everaldo Sérgio  Carmello 

 

16- Raimundo Dias Baraúna 

 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Romanos 12.9-21 

Hino 180 - Amor Fraternal Louvor  (Novo Cântico) 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: Alegrei-me quando disseram 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio  

Leitura devocional: Salmo 100  

Oração (adoração/invocação) 

Hino 06 - Doxologia (Novo Cântico) 

Leitura: Sl 38.1,17-18,21-22 (contrição) 

Oração de Confissão 

Gratidão pelo perdão: Ap 1.5b-6 

Salmo  50 

Hino 28 - Coroação (Novo Cântico) 

Dízimos e ofertas/oração  

Cântico: Dep. Música: Te Agradeço, Eu sou Grato, Alto preço. 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Tema:  Dízimos e ofertas 

Texto Bíblico: Ml 3.6-12 

Bênção apostólica 

Tríplice amém. 

 

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

al Presbiteriano) 

 

___________Prestadores de Serviços________________________  
 
 
1.VILLE DECOR  - FESTAS E EVENTOS 

Salão com: Som Ambiente - Brinquedos- Equipe Treinada. 
Endereço: Av. Roberto Lacerda de Oliveira,191- Parque Santa Cândida.  
Telefone/WhatsApp: ( 19) 99970-1087 - (19) 97128-8595. 

 

2. VENDEM-SE QUADROS  

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-
naína. 
 

3. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR  

 Assessoria contábil e fiscal; atendimento a pessoa física, jurídica, autô-

nomo e profissional liberal.  

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 05/08/2018 

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

85 44 41 04 43 39 45 48,2% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Edgard 
Adalto 
João 

19/08 

Adalto 
João 
André 

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 Plínio e Selma 

19/08 Wladimir e Beatriz 

CULTO INFANTIL 

HOJE Andréa/Rafinha 

19/08 Lidiane/Tamires  

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

19/08 Presb. Fernando 

26/08 Presb. Sidnei 

02/09 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

19/08 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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