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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1947 — 16 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 

 

 

A Igreja Fora dos Portões no Exercício da Misericórdia 
 
A igreja é o povo chamado para fora do mundo, para estar no mundo, mesmo não sendo do mundo, para exer-
cer no mundo misericórdia. Evangelização e ação social não estão em conflito, mas completam-se. A igreja 
apostólica ao mesmo tempo que levou o evangelho às províncias do império romano, plantando igrejas e alar-
gando as fronteiras do reino de Deus, socorreu os pobres (Gl 2.10; 2Co 8.1-4). A ação social não é um substitu-
to do evangelho, mas uma demonstração de sua eficácia. As boas obras não são a causa de nossa salvação, 
mas o resultado dela. Somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Não somos salvos pela fé 
mais as obras, mas somos salvos pela fé, para as boas obras. Destacaremos três verdades solenes sobre esse 
magno assunto: 
 
Em primeiro lugar, a igreja é o povo que manifesta ao mundo a misericórdia de Deus. A igreja alcançada pela 
graça, demonstra ao mundo a misericórdia divina, através de atos concretos de bondade. Devemos demonstrar 
amor prático aos membros de nossa família, aos domésticos da fé e até mesmo aos nossos inimigos. Nosso 
amor não deve ser apenas de palavras. Não podemos despedir vazios os famintos nem tapar os ouvidos ao cla-
mor do aflito. Seremos julgados no dia do juízo não só pelas nossas ações, mas também pela nossa omissão. 
Dar pão ao faminto, água ao sedento, roupa ao nu, abrigo ao forasteiro e visitar os presos e enfermos são de-
monstrações concretas do amor cristão. Nossa profissão de fé ortodoxa, pregada e cantada dentro do templo 
precisa ser demonstrada no amor ao próximo fora dos portões. 
 
Em segundo lugar, a igreja é o povo que demonstra o seu amor por Deus ao amar de forma prática os necessi-
tados. Não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos se não amamos o nosso próximo a quem 
vemos. O apóstolo João escreve: "Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer ne-
cessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?" (1Jo 3.17). Tiago corro-
bora: "Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, seme-
lhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidia-
no, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário 
para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta" (Tg 2.14-
17). O sacrifício que agrada a Deus é o exercício da misericórdia. Na imortal parábola do "bom samaritano", Je-
sus destacou que o nosso próximo é todo aquele que está ao nosso alcance, precisando de nosso socorro. O 
profeta Isaías foi enfático quando disse que o jejum que Deus requer do seu povo é que ele reparta o seu pão 
com o faminto, recolha em casa os pobres e desabrigados, cubra o nu e não se esconda de seu semelhante (Is 
58.7). 
 
Em terceiro lugar, a igreja é o povo que faz do socorro ao necessitado um culto de adoração a Deus. O apóstolo 
Paulo chamou a oferta recebida da igreja de Filipos de sacrifício aceitável e aprazível a Deus (Fp 4.18). Quando 
estendemos as mãos para socorrer o necessitado à nossa porta, isso sobe à presença de Deus como aroma 
suave. A Bíblia diz que as orações e as esmolas de Cornélio subiram para memória diante de Deus (At 10.4). O 
sacrifício que agrada a Deus é o exercício da misericórdia. O autor aos Hebreus afirma: "Não negligencieis, 
igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação; pois, com tais sacrifícios, Deus se compraz" (Hb 13.16). 
Quando as boas obras da igreja são vistas na terra, Deus é glorificado no céu (Mt 5.16). Quando o serviço da 
assistência da igreja supre as necessidades dos santos, isso redunda em muitas graças a Deus (2Co 9.12). Aju-
dar o próximo não deveria ser visto por nós como um pesado dever, mas como uma graça, como um favor ime-
recido de Deus. O apóstolo Paulo diz que os crentes da Macedônia pediram com muitos rogos, a graça de parti-
ciparem da assistência aos santos (2Co 8.4). É hora, portanto, de amarmos o nosso próximo, fora dos portões, 
não apenas de palavra, mas de fato e de verdade (1Jo 3.18)! 
 
Reverendo Hernandes Dias Lopes 
Diretor executivo da LPC 
Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=148  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=148


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. 

 

                REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 17/09 segunda-feira às 20:00hs, haverá 

reunião da Junta, na Igreja.  

 

CLASSE EPSECIAL                         

 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” 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

Todas às quintas-feiras 20h nos reunimos em oração na Rua. Santo Sivi-

ero, 665 - Jardim São Pedro. O convite é para todos que desejam estar 

em oração, uns pelos outros, e investir um tempo em comunhão com os 

irmãos. Nossos anfitriões são: Frank e Ana Érica. 

 

ENCONTRO DE CASAIS  

Nosso Encontro deste mês será no dia 29(último sábado), às 19:30h, no 

salão da Igreja. Invista em você, em seu casamento e em sua família. 

São momentos muito agradáveis de compartilhamento, comunhão, edifi-

cação, alegria e muito mais! Anote essa data em sua agenda e participe. 

Convide também outros casais de seu relacionamento. Ore pelo evento. 

  

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.  

IV. Desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, 

adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que pro-

cedem todas as transgressões atuais.  

 Rom. 5:6, 7:18 e 5:7; Col. 1:21; Gen. 6:5 e 8:21; Rom. 3:10-12; Tia-

go 1:14-15; Ef. 2:2-3; Mat. 15-19.  

 

V. Esta corrupção da natureza persiste, durante esta vida, naqueles que 

são regenerados; e, embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, 

todavia tanto ela, como os seus impulsos, são real e propriamente peca-

do.  

 Rom. 7:14, 17, 18, 21-23; Tiago 3-2; I João 1:8-10; Prov. 20:9; Ec. 

7-20; Gal.5:17.  

 

VI. Todo o pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da 

justa lei de Deus e a ela contrária, torna, pela sua própria natureza, cul-

pado o pecador e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldi-

ção da lei e, portanto, exposto à morte, com todas as misérias espiritu-

ais, temporais e eternas.  

 I João 3:4; Rom. 2: 15; Rom. 3:9, 19; Ef. 2:3; Gal. 3:10; Rom. 6:23; 

Ef. 6:18; Lam, 3:39; Mat. 25:41; II Tess. 1:9.  

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

II- Catecismo Maior:  29. Quais são as punições do pecado no mundo 

vindouro?   

 

R. As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna 

da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma 

e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre  

 II Tess. 1:9; Mar. 9:47-48: Luc. 16:24, 26; Apoc. 14:11.  

( 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:   29. Como nos tornamos participantes da reden-

ção adquirida por Cristo? 

 

R. Tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela efi-

caz aplicação dela a nós pelo Seu Santo Espírito. 

 Ref. Jo 1.12; 3.5-6; Tt 3.5-6. 

(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 

Lei e Graça 

Mauro Meister 

Como a lei e a graça se relacionam segunda a Escritu-

ra? É essa pergunta que os livros de Mauro Meister, 

pastor presbiteriano, diretor do Centro Presbiteriano de 

Pós-Graduação Andrew Jumper, membro do Conselho 

de Educação Cristã e Publicações da IPB e do Conse-

lho Editorial da Cultura Cristã, busca responder em seu 

livro, em sua segunda edição. 

A obra apresenta um estudo sobre a visão bíblica acer-

ca da lei e da graça, visando ajudar o leitor a fundamentar uma vida de 

maior santidade e apreço pelas verdades divina, ao mesmo tempo em 

que apresenta um exegética sólido, de teologia reformada. 

Segundo Pb. Francisco Solano Portela Neto, Mauro Meister apresenta 

um “estudo sólido não somente ao intelecto, mas, principalmente ao fer-

vor e comunhão real que deve ser experimentado na obra de dissemina-

ção do evangelho de Cristo”. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-756-novembro-2017) 

 
SUGESTÃO DE FILME 

A viagem de meu pai 

(2015) 

 

Aos 80 anos, Claude Lherminier (Jean Rochefort) já não 

é mais o grande industrial de antigamente. Aposentado, 

ele sofre com a perda de memória, e não consegue vi-

ver sem a ajuda de uma enfermeira para cuidar de sua 

saúde e de pequenas rotinas do dia-a-dia. Mesmo as-

sim, insiste em morar sozinho, afugentando todos que 

tentam ajuda-lo, de forma muitas vezes grosseira. A fi-

lha Carole (Sandrine Kiberlain) não quer colocá-lo em 

um asilo, temendo o que essa ação possa causar em seu pai, mas se 

preocupa com as manias e obsessões dele. Em especial, Claude não 



para de falar na visita da outra filha, Alice, que não vem vê-lo há quase 

dez anos. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-outubro-2016-30149) 

 

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). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

09- Wanessa Orpinelli 

(3352-6433) 

11- Tainá Verissimo Beda 

(3352-3987) 

12- Pedro  Marques Barcellos 

(3351-1598) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

17- Sônia Maria Cintra Nunes 

(3544-1477) 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

22- Cássia e Adilson Bernardes   3544-3515         

(Bodas de Rosa) 17 anos 

 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Tiago 1.26-27 

Hino nº 120 - Dependência 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: “Alegrei-me quando me disseram” 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração 

Leitura de Filipenses 2. 1-11  

Hino nº 266 - Rude Cruz (Novo Cântico) 

Leitura  do Salmo 145  

Cântico: Dep. Música: Quero louvar-te; Meu respirar; Descansarei. 

Ofertório  (Oferta e dízimos) 

Oração do Diácono 

Cântico: Dep. Música:  

Oração 

Pregação da Palavra. Tema:  Oração 

Texto Bíblico: Lucas 11.1-13 

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:  97152-9597. 
 

3. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR  

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

nomo e profissional liberal: Telefone: 98203-4507.  

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 09/09/2018 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Amarildo 
Edgard 
Adalto 

23/09 

Edgard 
Adalto 
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 

23/09 Zequinha e Dalva 

CULTO INFANTIL 

HOJE Lidiane/Tamires 

23/09 Ana Laura/Rafael 

LITURGIA 

HOJE Presb. Fernando 

23/09 Presb. Plínio 

30/09 Presb. Fernando 

07/10 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

23/09 João 

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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