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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1943 — 19 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 

 

Por Que Um Reavivamento é Necessário? 

 
 No mesmo ano que se celebra os quinhentos anos da Reforma Protestante, faz-se necessário uma refle-

xão profunda sobre a saúde espiritual da igreja. Mesmo tendo igrejas saudáveis e cheias do Espírito Santo es-

palhadas pelo mundo, o cenário geral é assaz preocupante. Há perigosas ameaças à igreja. Vejamos: 

 Em primeiro lugar, a ameaça do liberalismo teológico. O Racionalismo trouxe em suas asas a ideia de 

que a razão humana é o supremo tribunal aferidor da verdade. O Iluminismo colocou o homem no centro do uni-

verso. A Alta Crítica, faz uma releitura da Bíblia e assaca contra ela pesadas acusações. Acusam a Bíblia de ser 

um livro eivado de erros e prenhe de mitos. O resultado é que esse viés teológico, como um veneno letal, de-

vastou a igreja onde chegou. Os seminários, que outrora formaram teólogos, pastores e missionários, agora, 

plantam ceticismo, promovem incredulidade e espalham apostasia. Os sinais da devastação provocada pelo li-

beralismo teológico podem ser vistos na Europa, na América do Norte e também no Brasil. 

 Em segundo lugar, a ameaça da secularização. O humanismo idolátrico baniu o jugo de Deus. Karl Marx, 

com seu materialismo dialético tirou Deus da história, Charles Darwin, com sua teoria da evolução, tirou Deus 

da ciência. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tirou Deus do inconsciente humano. Friedrich Nietsche, do topo 

de sua soberba intelectual, disse que Deus morreu. Richard Dawkins, o patrono dos ateus contemporâneos, dis-

se que Deus é um delírio. O homem, besuntado de orgulho, baniu Deus de sua vida e de sua história. Até mes-

mo aqueles que professam a fé cristã, em muitos redutos, já empurraram Deus para a lateral da vida e vivem 

para o seu próprio deleite e não para a glória de Deus. Tudo agora gira em torno do homem. Tudo acontece pe-

lo homem e para o homem. A secularização está entrando nas igrejas, deixando-as anêmicas e desidratadas. A 

falta de engajamento e fervor da maioria dos crentes é um fato incontroverso. 

 Em terceiro lugar, a ameaça do sincretismo. No afã de atrair mais pessoas para o seu arraial, muitos líde-

res, desprovidos da verdade, introduzem na igreja crendices pagãs e práticas estranhas à sã doutrina para en-

redar os incautos. Torcem a palavra de Deus. Inventam novidades. Acorrentam o povo com as cordas da igno-

rância. Por causa da ganância insaciável, esses corifeus do engano, transformam o evangelho num produto hí-

brido, o púlpito num balcão, o templo numa praça de negócios e os crentes em consumidores. O vetor que mo-

ve esses arautos da mentira é o lucro. Esses lobos travestidos de pastores arrancam a lã das ovelhas e devo-

ram sua carne, dando-lhes o caldo mortífero das últimas novidades do mercado da fé, para mantê-las prisionei-

ras do engano religioso.  

 Em quarto lugar, a ameaça do mundanismo. A verdadeira doutrina desemboca na verdadeira ética. Os 

reformadores ensinavam a vida simples e viviam de forma modesta. A simplicidade era a marca do cristão. O 

ideal desses homens não era ajuntar tesouros na terra, mas no céu. Não era ostentar bens materiais, mas pro-

mover a fé. Não era copiar o mundo em seus conceitos, valores e prazeres, mas inconformar-se com ele. Não 

era viver no fausto e no luxo, mas proclamar o evangelho, mesmo sob severa perseguição, e isso, até aos con-

fins da terra. A paixão pela glória de Deus foi sendo perdida a cada geração. O entusiasmo com o avanço do 

evangelho entre as nações arrefeceu. A igreja passou a amar o mundo e a conformar-se com ele em vez de ser 

luz no mundo e embaixadora do reino de Deus. 

 Em quinto lugar, a ameaça da ortodoxia sem piedade. A ortodoxia é necessária, inegociável e insubstituí-

vel, mas a ortodoxia precisa vir acompanhada de piedade. Uma ortodoxia ossificada produz morte, pois a orto-

doxia morta, mata. Não basta crer nas doutrinas certas, é preciso viver da maneira certa. Não basta ter luz na 

mente, é preciso ter fogo no coração. Não basta ter conhecimento certo, é preciso praticar o que é certo. Não 

basta convicção, é preciso poder. Não basta ter zelo pela sã doutrina, é preciso praticar o genuíno amor. O des-

compasso entre teologia e ética, doutrina e vida, fé e conduta tem sido um grande estorvo ao avanço da fé cris-

tã. Em face das considerações retro mencionadas, é mister a igreja arrepender-se e clamar por um poderoso 

reavivamento espiritual, preparando o caminho do Senhor, para que ele se manifeste.  

 
Reverendo Hernandes Dias Lopes 

Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=158 



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. 

                  

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” 

  

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  

 

III. Na sua providência ordinária Deus emprega meios; todavia, ele é li-

vre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbí-

trio.  

 

 At. 27:24, 31; Isa. 55:10-11; Os.1:7; Rom. 4:20-21; Dan.3:27; João 

11:34-45; Rom. 1:4.  

 

IV. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, 

de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende 

até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos ho-

mens, e isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal 

que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente 

os limita, e regula e governa em uma múltipla dispensarão mas essa 

permissão é tal, que a pecaminosidade dessas transgressões procede 

tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssi-

mo, não pode ser o autor do pecado nem pode aprová-lo.  

 

 Isa. 45:7; Rom. 11:32-34; At. 4:27-28; Sal. 76:10; II Reis 19:28; 

At.14:16; Gen. 50:20; Isa. 10:12; I João 2:16; Sal. 50:21; Tiago 

1:17.  

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

 

II- Catecismo Maior:  25. Em que consiste o pecado desse estado em 

que o homem caiu?  

R. O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do 

primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na 

corrupção da sua natureza pela qual se tornou inteiramente indisposto, 

incapaz e oposto a todo o bem espiritual e inclinado a todo o mal, e isso 

continuamente: o que geralmente se chama pecado original, do qual pre-

cedem todas as transgressões atuais.  

 

 Rom. 5:12, 19 e 5:6, e 3:10-12; Ef. 2:3; Rom.8:7-8; Gen. 6:1; Tiago 

1:14-15; Mat. 15:19.  

( 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:  25. Como exerce Cristo as funções de sacerdo-

te? 

 

R. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo 

uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos 

com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. 

 

 Ref. Hb 9.28; Rm 3.24-26; 10.4; Hb 2.17; 7.25; Is 53.12. 

(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 

Beleza e Glória do Espírito Santo – Joel Beeke, Joseph A. Pipa 

 

Visando exaltar a beleza e glória da terceira pessoa 

da Trindade, o livro Beleza e Glória do Espírito Santo 

é uma rica compilação de estudos com foco bíblico, 

doutrinário, histórico ou pastoral sobre o inestimável 

ministério do bendito Espírito Santo, cuja obra é es-

sencial para a salvação daqueles escolhidos pelo Pai 

e comprados pelo Filho pelo seu precioso sangue. 

Em tempos em que o ministério do Espírito na igreja é 

identificado com fenômenos extraordinários ou experiências emocionais, 

este livro nos apresenta uma perspectiva bíblica do Espírito como aquele 

que exalta a Palavra Encarnada através da Palavra escrita, trazendo re-

denção e paz àqueles por quem Cristo morreu.  

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

 
SUGESTÃO DE FILME 

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças 

Como levaríamos a vida se pudéssemos apagar ligei-

ramente as dores provocadas por decepções e assun-

tos mal resolvidos? 

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças nos leva 

a pensar sobre essa possibilidade. 

O longa, estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet, nos 

apresenta a história de Joel Barish, que resolve se 

submeter a um processo que apaga de seu cérebro 

todos os traços de memória de Clementine Kruczynski. 

Os dois eram namorados, mas depois de um tempo, os problemas fica-

ram mais frequentes que os sorrisos. 

Mais do que uma história dramática de amor que aborda questões que, 

infelizmente, muitos casais preferem não enfrentar, o filme questiona co-

mo enfrentamos a realidade e lidamos com dor e sofrimento. 

(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 Isabel (irmã da Elza); 

Calypsia (mãe da Ana Baghin); Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da 

IPA); Presb Jonas e Ilze; Maria Aparecida Siqueira; Cláudio (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- 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.  

 

V. Outros: 1. Lucas Borges (vícios e conversão); 2. Paulo Coelho e 

Paulo Neto (conversão). 

 

 

 Agradecimento:  Nossa Irmã Elza e sua família agradecem aos 

irmãos pelas orações recebidas durante a enfermidade da sua ir-

mã Dª Sebastiana. 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

13-  Everaldo Sérgio  Carmello 

 

16- Raimundo Dias Baraúna 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

19- Juliene Berbert Toledo França 

 

24- Andréa Séli Coelho 

 

24- Nelson de Lima 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

25- André e Marisol Moro    

Bodas de Aço (11 anos) 

 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Provérbios 4:23 e Mateus 5:8 

Hino 177- Firme nas Promessas (Novo Cânticos) 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: Alô Alô  Aqui Estamos Nós 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração inicial 

Leitura da Palavra: Salmo 8:1-9 

Exaltação: Hino 88 - Amor Perene (Novo Cântico) 

Leitura da Palavra:  Epístola de João - 1João, Capitulo 3:1-6 

Momento de Contrição: Oração de confissão de pecados 

Exaltação: Dep. Música: (Ao Erguemos as mãos), (Santo, Santo, Pode-

roso), (Bem aventurado). 

Dízimos e Ofertas - Oração pelo diácono 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Tema: Os dois Fundamentos  

Texto Bíblico: Lucas 6.46-49 

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 12/08/2018 

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

87 57 30 05 32 30 35 34,4% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Adalto 
João 
André 

26/08 

João 
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 Wladimir e Beatriz 

26/08 Frank e Érica 

CULTO INFANTIL 

HOJE Lidiane/Tamires 

26/08 Ana Laura/Rafael  

LITURGIA 

HOJE Presb. Fernando 

26/08 Presb. Sidnei 

02/09 Pastor. Wipson 

09/09 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

26/08 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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