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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1945 — 02 de setembro 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 

 

 
 

Discussão sem Poder 

 Jesus subira com Pedro, Tiago e João para um alto monte, a fim de orar. Lá ele foi transfigurado na pre-

sença deles. Mesmo vendo milagres no topo dessa montanha, os discípulos não oraram. Por isso, estavam des-

providos de entendimento. Não compreenderam a centralidade da pessoa nem da missão de Jesus. Em vez de 

se deleitarem em Deus, passaram a ter medo dele. Os discípulos que ficaram no sopé do monte também não 

oraram. Em vez de fazerem a obra, discutiram com os escribas, os maiores opositores de Jesus. A apologética é 

necessária quando se trata da defesa da fé, mas apenas discutir a obra em vez de fazer a obra é uma perda de 

foco e um perigo ameaçador para a igreja.  

 No vale, enquanto os discípulos discutem com os escribas, um pai aflito busca ajuda para seu filho ende-

moninhado. Esse homem recorre aos discípulos, mas eles não puderam libertar o seu filho. Em vez de orar e 

libertar os cativos, eles estavam gastando toda a sua energia numa discussão infrutífera. Em vez de socorrer os 

aflitos e fazer a obra, estavam discutindo a obra com os inimigos da obra.  

 Enquanto a igreja se distrai, discutindo a obra ano após ano, no conforto do templo, o diabo age destruin-

do famílias. Aquele jovem endemoninhado era jogado na água, no fogo e na terra por uma casta de demônios e 

isso desde sua infância. Havia um grande sofrimento naquela família. A esperança de encontrar nos discípulos 

de Jesus uma saída para esse drama fracassou. Eles estavam sem poder. Tinham perdido o foco. Estavam gas-

tando todo o tempo discutindo a obra em vez de fazer a obra. 

 Enquanto os discípulos discutem, as multidões perecem, os cativos não são libertos e os demônios não 

são confrontados. Oh, como esse fato deveria nos despertar! Gastamos muito tempo discutindo nossas doutri-

nas, defendendo nossos posicionamentos, combatendo nossos opositores, mas investimos muito pouco tempo 

fazendo a obra de Deus. Por isso, o crescimento da igreja é tão inexpressivo. Não adianta apenas dizer que te-

mos uma boa doutrina. Que a palavra de Deus é poderosa! Que a semente tem vida em si mesma! Que ela é 

irresistível! Essa semente só vai frutificar se nós a semearmos. Não basta apenas defender o evangelho. Impor-

ta também pregá-lo no poder do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há igrejas que 

estão ficando desidratadas de tanto de discutir. Sempre teremos mais um assunto novo para discutir ou se nos 

falta um novo assunto, repisamos os antigos. Essa agenda nunca se esgotará. Enquanto ficarmos agarrados 

com essas discussões inócuas, a igreja não terá resposta para o mundo aflito e atormentado pelas hordas de-

moníacas.  

 Quando aquele pai aflito buscou a Jesus e o informou que seus discípulos não puderam libertar seu filho, 

Jesus soltou uma exclamação de dor: "Oh, geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei?". A falta de 

poder na igreja causa dor no coração do nosso Salvador. Jesus, então, libertou o menino e o devolveu a seu 

pai. O mal foi vencido. As trevas foram derrotadas. O evangelho prevaleceu. A falta de poder na igreja impede 

os cativos de serem libertos. A falta de poder na igreja é um entrave para o seu crescimento. É tempo de avali-

armos nosso coração, nossa vida, nossa agenda, nossa igreja. É tempo de sairmos da arena da discussão, pa-

ra o campo da ação. É tempo de fazermos a obra em vez de apenas discutir sobre a obra. É tempo de orar e 

jejuar. É tempo de buscarmos o poder do Espírito Santo. É tempo de sermos uma igreja viva e operosa, que le-

va a esperança da salvação para fora de seus portões!  

 

 

 

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes 

Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=150 



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. 

       

SANTA CEIA 

Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do Se-

nhor. Você, membro comungante, não falte! Relembre-

mos a morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus 

Cristo, enquanto, partilhamos do pão e do vinho.  

 

FLORESÇA ONDE VOCÊ ESTÁ PLANTADO 

 No mês de agosto, mês de missões, adotamos a prática da ora-

ção pelos nossos missionários em solo brasileiro (JMN) e da contribui-

ção para o campo missionário além dos limites do nosso presbitério. 

Participe orando pelo missionário que consta no cartão de informação do 

obreiro e contribua com ofertas em dinheiro durante as reuniões de cul-

to. Cada ofertante deverá no ato da entrega de sua oferta colocar uma 

flor na árvore a frente. A árvore servirá para simbolizar nossa adesão ao 

esforço missionário. Participe! 

 

FÉRIAS  

A Joseane, recepcionista da Igreja, estará tirando 20 dias de férias a 

partir de amanhã. Voltará às suas atividades no dia 24 de setembro. 

 

PROJETO ANA 

Dia 03 (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).  

         

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 07/09 (sexta-feira), a Secretaria não 

funcionará. 

 

REUNIÃO DOS ADOLESCENTES 

  Dia 08/09 sábado às 20:00hs, haverá reunião dos adolescentes, na 

Igreja.  

 

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 VI - DA QUEDA DO HOMEM, DO PE-

CADO E DO SEU CASTIGO  

I-  Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, 

pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo con-

selho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado 

ordená-lo para a sua própria glória.  

 

 Gen. 3:13; II Cor. 11:3; Rom. 11:32 e 5:20-21.  

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

II- Catecismo Maior:  27. Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o 

gênero humano?  

 

R. A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com 

Deus, o seu desagrado e maldição; de modo que somos por natureza 

filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as pu-

nições, neste mundo e no vindouro.  
 

 Gen. 3:8, 24; Ef. 2:2-3; 11 Tim. 2:26; Luc. 11:21-22; Heb. 2:14; 

Lam. 3:39; Rom. 6:23; Mat. 25:41, 46.  

( 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:  27. Em que consistiu a humilhação de Cristo? 

 

R. A humilhação de Cristo consistiu em Ele nascer, e isso em condição 

baixa, feito sujeito à lei; em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e 

amaldiçoada morte na cruz; em ser sepultado, e permanecer debaixo do 

poder da morte durante certo tempo. 

 

 Ref. Lc 2.7; Fp 2.6-8; Gl 4.4; 3.13; Is 53.3; Mt 27.43; 1Co 15.3-4. 

(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 

Este é o nosso Deus 

(org. por Kathleen B. Nielson e D.A. Carson) 

 

A Escritura registra vários casos em que Deus visivel-

mente se revelou a seu povo com um vislumbre de sua 

indescritível glória. Essas manifestações inspiradoras da 

sua presença, conhecidas como “teofanias”, nos propor-

cionam maravilhosas percepções do ser divino. Nesta 

coleção de exposições bíblicas, oito mestres proeminen-

tes expõem passagens-chave em que Deus se apresen-

tou em maravilhosa revelação. A partir da promulgação 

da lei no Monte Sinai até a transfiguração gloriosa de Cristo, as passa-

gens examinadas neste livro nos desafiam a olhar de novo ao nosso 

Deus, par que o possamos verdadeiramente conhecer, amar e servir.  

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-748-marco-2017-31919) 

 
 

SUGESTÃO DE FILME 
Wesley – Um coração transformado pode mudar o mundo (2009) 

Em 1732, tempo de declínio espiritual na Inglaterra, o país 

vivia um grande abismo entre ricos e pobres. Querendo 

alcançar o céu por meio de suas obras, um jovem sacer-

dote anglicano chamado John Wesley (Burgess Jenkins) 

investe tempo visitando prisões, estudando a Bíblia e 

orando. O jovem Wesley é, então, convidado a servir co-

mo capelão da comunidade recém-estabelecida de Sa-



vannah, Geórgia. John parte em direção à América, mas, durante via-

gem, uma terrível tempestade quase afunda o navio, e Wesley vê sua fé 

abalada. Por meio da amizade de um jovem missionário morávio, John 

finalmente encontra a manifestação da graça que ele sempre procurou.   

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-748-marco-2017-31919) 

 

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). 5. 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); Maria Clara; Ed Carlo (acidente 

moto - UTI). 

 

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). 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  

02- Beatriz Verissimo Beda 

 

03- Débora de Campos Viana 

 

04-João Sebastião Filho 

 

04-Max Reis dos Santos Jesus 

 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Lucas 11:14 

Hino 376 - Intercessão pela Pátria 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: “O coração do menino e da menina” 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Oração de invocação 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico: Salmo 19 

Oração de Confissão 

Hino148- Oração Noturna (Novo Cântico)                         

Oração uns pelos outros 

Cântico: Dep. Música: Te Agradeço, Ainda que a Figueira, Coração igual 

ao Teu.  

Dízimos e ofertas - oração pelo diácono 

Santa Ceia 

Coral 

Pregação da Palavra. Texto Bíblico: Mateus 28.18-20 

Tema: A Grande Comissão 

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: Telefone.  

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 26/08/2018 

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

88 45 43 04 43 39 47 48,8% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

André 
Fernando 
Amarildo 

09/09 

Fernando 
Amarildo 
Edgard 

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 Acácio e Mara 

09/09 Fernando e Eliana 

CULTO INFANTIL 

HOJE ------ 

09/09 Juliana/Andréa 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

09/09 Presb. Marcos 

16/09 Presb. Elizeu 

23/09 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

09/09 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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__________________________________________________________________________________________
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