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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1948 — 23 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 

Os profetas, Jesus e os apóstolos pregaram nas ruas, nas praças, fora dos portões. Eles percorriam as cidades, as 

vilas, os campos. Estavam onde o povo estava. A missão deles era principalmente centrífuga, para fora dos portões. 

Hoje, concentramos nossas atividades no templo. Invertemos a ordem. Em vez de irmos lá fora, onde as pessoas 

estão, queremos que elas venham a nós, onde nós estamos. Nosso testemunho tornou-se intramuros. Nossa mis-

são tornou-se centrípeta, para dentro.  

Em vez de irmos ao fundo para lançarmos as redes para pescar, estamos pescando no raso. Fazemos uma pesca 

de aquário. Multiplicamos nossos esforços para fazermos demorados treinamentos, mas não colocamos em prática 

o que aprendemos. Fazemos congressos e conferências para aumentarmos nosso cabedal teológico, mas esse co-

nhecimento não se traduz em ação missionária. Cruzamos mares e atravessamos fronteiras para adquirirmos o me-

lhor conhecimento, mas guardamos isso para nós mesmos, para o nosso próprio deleite intelectual. Estamos esti-

cando o nosso cérebro, mas atrofiando os nossos músculos. Conhecemos muito e exercitamos pouco. Sabemos 

muito e realizamos pouco. Reunimo-nos muito para edificarmos a nós mesmos e saímos pouco para repartirmos o 

que recebemos. Discutimos muito as doutrinas da graça e anunciamos pouco as boas novas do evangelho. 

A discussão é oportuna na defesa do evangelho, mas para alcançarmos os pecadores, precisamos ir além e pregar-

mos a eles o evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação 

de todo aquele que crê. Muito embora, nossas atividades no templo sejam ricas oportunidades para trazermos pes-

soas para ouvirem o evangelho, nossa agenda não pode ser limitada apenas à essas atividades. O projeto de Deus 

é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Cada crente deve ser um missionário em sua escola, em 

seu trabalho, em sua parentela, entre seus amigos. Cada igreja local precisa alcançar com o evangelho o seu bairro, 

a sua cidade, a sua nação e até mesmo ir além fronteiras. Nossas ações precisam ser deliberadamente focadas na 

proclamação do evangelho fora dos portões e no discipulado das pessoas alcançadas.  

Se não investirmos nosso tempo na obra, vamos nos distrair com outras coisas periféricas. Se não gastarmos nossa 

energia no trabalho, vamos gastá-la em embates acirrados, discutindo opiniões e preferências. Crente que não tra-

balha, dá trabalho. Igreja que não evangeliza, precisa ser evangelizada. A igreja é uma agência missionária ou um 

campo missionário. Muitas igrejas hoje capitularam-se ao comodismo. Fazem um trabalho apenas de manutenção. 

Estão estagnadas. Não crescem nem têm propósito de crescer. Preferem criar desculpas teológicas para justificar 

sua covarde omissão. Há denominações históricas na Europa e na América que estão perdendo cerca de dez por 

cento de sua membresia a cada ano. Há igrejas que já abandonaram o genuíno evangelho e perderam a mensa-

gem. Há igrejas que já perderam o fervor e não proclamam mais, no poder do Espírito, a mensagem da graça. Há 

igrejas que, embora tenham uma sólida firmeza doutrinária, possuem um pífio desempenho missionário. Oh, que 

Deus desperte nessa geração uma igreja fiel e relevante, uma igreja que ora com fervor e evangeliza com entusias-

mo, uma igreja que edifica os salvos e busca os perdidos. Oh, que Deus derrame sobre nós o poder do seu Espírito! 

Oh, que Deus revista sua igreja de poder para viver e para pregar! Oh, que Deus traga sobre nós paixão pelas al-

mas e nos tire do comodismo das quatro paredes e nos leve para fora dos portões! 

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes 
Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=147  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=147


QUERIDO(A) VISITANTE 
É uma alegria tê-lo (a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo (a) novamen-
te para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo.  

Deus o (a) abençoe. 
       

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 24/09 segunda-feira às 20:00hs, haverá reuni-

ão da Junta, na Igreja.  

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 25/09, na ca-
sa do Presb Plínio Cardin. 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” 

 

CONVOCAÇÃO   
“O presidente do Conselho - IPA, Rev. Wipson da S. Almeida, no uso das su-
as atribuições, vem respeitosamente, convocar os presbíteros para reunião 

administrativa no dia 29/10 das 14h até às 16h - nas dependências da igreja. 

 

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. 

JOVENS E ADOLESCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VII  - DO PACTO DE DEUS COM O 

HOMEM  - I. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, em-

bora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, 

nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, 

senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual 

foi ele servido significar por meio de um pacto.  

 Jó 9:32-33; Sal. 113:5-6; At. 17:24-25; Luc. 17: 10.  

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

II- Catecismo Maior:  30. Deixa Deus todo o gênero humano perecer no 

estado de pecado e miséria?  

R. Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e mi-

séria, em que caíram pela violação do primeiro pacto comumente cha-

mado o pacto das obras; mas, por puro amor e misericórdia livra os es-

colhidos desse estado e os introduz num estado de salvação pelo se-

gundo pacto comumente chamado o pacto da graça.  

 I Tess. 5:9; Gal. 3:lC; Tito 3:4-7, e 1:2.  

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

catecismomaior_westminster.htm) 

III- Catecismo Menor:  30. Como nos aplica o Espírito a redenção ad-
quirida por Cristo? 

R. O Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em 
nós a fé, e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. 
 Ref. Gl 2.20; Ef 2.8; 1Co 12.12-13. 

(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 

Escolhidos  em  Cristo 

(Samuel Falcão) 

 

O que de fato a Bíblia ensina sobre a predestinação? Essa pode ser 

uma dúvida muito frequente de parte dos cristãos. De acordo com o au-

tor, essa abordagem de um dos assuntos mais difíceis da teologia, não 

tem pretensão de originalidade. 

A predestinação já é um assunto muito estudado. To-

davia, o esboço usado e a linguagem simples empre-

gada ajudarão o leitor que ainda não estudou o as-

sunto profundamente e deseja ter uma introdução a 

essa doutrina. Mais do que simplesmente abordar o 

tema, o objetivo do livro é enriquecer o estudo e os 

debates acerca da predestinação, trazendo luz para o 

assunto. Ideal para estudos em grupos. 

http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-setembro-2016-30148 

 

SUGESTÃO DE FILME 
Milagres do Paraíso 

 

Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam (Martin Hen-

derson) são pais de três garotas: Abbie (Brighton 

sharbino), Annabel (Kylie Rogers) e Adelynn 

(Courtney Fansler). Eles vivem em uma confortável 

casa, junto com cinco cachorros, e acabam de abrir 

uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem 

que apertar os cintos e hipotecar a casa. Cristãos 

convictos, os Beam vão à igreja com frequência. Um 

dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdômen. Após 



muitos exames, é constatado que a garota possui um grave problema 

digestivo. Tal situação faz com que Christy busque a todo custo algum 

meio se salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada 

vez mais de Deus. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-747-fevereiro-2017-31799) 

 

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, Avivamento 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 servi-
ços e fornecedores de materiais de construção. 4. Pelas famílias da IPA: 
por fidelidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obe-
dientes e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 6. 
Conversão 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. 

APMT - sofreu invasão por hackers - pedimos ao Pai sabedoria e discer-

nimento para os próximos passos. 

 

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

Paulo Neto (conversão). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

17- Sônia Maria Cintra Nunes 

(3544-1477) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

23- Valdeliz Ferreira Reis Gomes 

(3541-2087) 

24- José Renan dos Santos 

(3542-9528) 

27- Ivone Maria Silva dos Santos 

(3542-9528) 

27- Gabrielle Coelho (38- 99162-0828)  

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

25- Ivone e José Roberto Beraldo   3321-9980 

(Bodas de Carvalho)  38 anos 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura bíblica: Salmo 99   

Hino nº 136 - Rocha Eterna  

Meditação 

Cântico pelas Crianças: “O telefone do céu” 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio  

Oração de adoração 

Leitura bíblica: 1 Cr 29.11-14 e 20 

Equipe de cânticos - Tu és Santo 

Leitura bíblica: Romanos 8.19-26 

Oração silenciosa 

Hino nº 4 -  Culto à Trindade (dízimos e ofertas) 

Oração do Diácono 

Leitura bíblica: Romanos 8: 31-34 

Oração de gratidão 

Equipe de Cânticos - Obrigado Jesus 

Leitura Bíblica: Salmo 98 

Equipe de Cânticos -Te louvarei 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra pelo Presb Plínio. Tema: 

Texto Bíblico:  

Avisos 

Oração final 

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 16/09/2018 

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

80 38 42 14 53 45 56 52,5 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Edgard 
Adalto 
João 

30/09 

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 Zequinha e Dalva 

30/09 Plínio e Selma 

CULTO INFANTIL 

HOJE Ana Laura/Rafael 

30/09 Malu/Rafinha 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

30/09 Presb. Fernando 

07/10 Pastor. Wipson 

14/10 Presb. Sidnei 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

30/09 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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