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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1949 — 30 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 

 

Uma Poderosa Mudança na Vida 

O evangelista Lucas registra o importante episódio dos dois discípulos de Emaús, que caminham desassistidos 

de esperança, mergulhados nas sombras de expectativas frustradas, até que reconhecem o Cristo ressurreto, 

caminhando com eles, ensinando a eles, e tendo comunhão com Deus. Uma mudança profunda foi efetuada na 

vida deles. Que mudanças foram essas? 

 

Em primeiro lugar, olhos abertos pela exposição das Escrituras (Lc 24.26,27,31). Jesus revelou-se pelas Escritu-

ras. Ele já havia ensinado: "Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim" (Jo 5.39). Quando 

reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para a preocupação ( Lc24.17), tris-

teza (Lc 24.17), desesperança (Lc 24.21) e incredulidade (Lc 24.25). O Cristo que tinha de padecer devia tam-

bém entrar na sua glória. Cristo não foi derrotado pelo poder da morte, mas triunfou através dos seus sofrimen-

tos e venceu a morte. 

 

Em segundo lugar, corações ardentes pela comunhão com o Cristo vivo (Lc 24.28,29,32). Quando temos comu-

nhão com Jesus, nosso coração arde e o fogo de Deus nos inflama. Há entusiasmo em nosso coração. O vento 

do Espírito sopra sobre nós e remove as cinzas do comodismo e reacende as brasas do zelo em nosso cora-

ção. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual e o marasmo. Então, estar na Casa de Deus é alegria, 

orar é necessidade, louvar a Deus é prazer, andar com Jesus é o sentido da vida. Quando o nosso coração ar-

de, nossa vida se torna um graveto seco. Então, o fogo do Espírito arde em nós, nos iluminando, nos purifican-

do, nos aquecendo e alastrando através de nós. 

 

Em terceiro lugar, pés velozes para ir anunciar a ressurreição (Lc 24.33). Quem tem olhos abertos e coração 

ardente tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém, agora voltam para Jerusa-

lém. Eles que disseram que já era tarde, não se importam com os perigos da noite. Eles que deixaram o conví-

vio com os outros discípulos, voltam à companhia deles. Eles que conjugavam todos os verbos da esperança no 

passado, cheios de frustrações, agora têm pressa para testemunhar a gloriosa realidade da ressurreição. O fu-

turo não é mais incerto, mas a garantia de uma eternidade vitoriosa. 

 

Em quarto lugar, lábios abertos para proclamar que Cristo está vivo (Lc 24.34,35). Nem distância nem a noite os 

impede. Eles voltam para ter comunhão e para proclamar que Jesus está vivo. Eles voltam para dizer que a 

morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode mais nos do-

minar. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade e não para a noite fatídica da desesperança. É 

impossível ter um encontro com o Cristo vivo e ainda permanecer calado e acovardado. O poder da ressurreição 

abre os nossos lábios para pregação poderosa! 

 

A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e abriu os lábios dos discípulos de 

Emaús. E em você, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você tem caminhado pela vida? 

Tem você se encontrado com o Cristo ressurreto? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. 

O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre 

nossos olhos, nossa mente, nosso coração e nossos lábios. 

 

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes 

Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=146 



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. 
       

PROJETO ANA 

 Dia 01 (segunda-feira) às 19:30hs, estamos unidas para orar por 

nossos filhos. Esperamos vocês. “A melhor maneira de influenciar os nos-

sos 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).  

   

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 02/10, 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” 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

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

Santo Siviero, 665 - Jardim São Pedro. O convite é para quem deseja 

estar em oração, uns pelos outros, e investir um tempo em comunhão 

com os irmãos. Nosso anfitriões são: Frank e Ana Érica. 

 

JOVENS E ADOLESCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS PRECISANDO DE VOCÊ, PODE NOS AJUDAR? 

 Precisamos de colchões  de ar e barracas emprestados para o 

acampamento infantil. Por favor, identifique seu colchão e barraca e dei-

xe-os na igreja. Deus abençoe!!! 

 

 

 

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  -  

 

II. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras; nesse 

pacto foi a vida prometida a Adão e nele à sua posteridade, sob a condi-

ção de perfeita obediência pessoal.  

 

 Gal. 3:12; Rom. 5: 12-14 e 10:5; Gen. 2:17; Gal. 3: 10.  

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

II- Catecismo Maior:  31. Com quem foi feito o pacto da graça?  

R. O pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nEle, 

com todos os eleitos, como sua semente.  

 

 Gal. 3:16; Isa. 53:10-11; e 59:21.  

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

catecismomaior_westminster.htm) 

III- Catecismo Menor:   31. Que é vocação eficaz? 

R. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-

nos do nosso pecado, e da nossa miséria, iluminando nossos entendi-

mentos pelo conhecimento de Cristo, e renovando a nossa vontade, nos 

persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça 

no Evangelho. 

 

 Ref. 1Ts 2.13; At 2.37; 26.18; Ez 36.25-27; 2Tm 1.9; Fp 2.13; Jo 

6.37, 44-45. 

(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 

Casamento temporário – John Piper 

É fato: o significado real do casamento está distorcido 

na sociedade atual, prova disso é a fuga de inúmeros 

jovens de assuntos relacionados ao casamento e com-

promissos. 

Em Casamento Temporário, John Piper nos apresenta 

a grandiosa visão bíblica do casamento: a manifesta-

ção do amor fiel à aliança de Jesus e seu povo. Ele 

mostra as consequências da atual distorção do casa-

mento, que gera atitudes tão baixas, descomprometi-

das e utilitárias com relação ao casamento e que transforma a visão bí-

blica em algo ridículo para a maioria das pessoas. 

O casamento é uma dádiva temporária, mas gloriosa. É mais que o amor 

mútuo entre marido e esposa – imensamente mais. Desse modo, Casa-

mento Temporário apresenta a visão bíblica, seus contornos inesperados 

e suas consequências de peso igualmente para todos: casados, soltei-

ros, divorciados e recasados. 

http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-764-agosto-2018-33820 

 

 

 

 



SUGESTÃO DE FILME 

Curtindo a Vida  Adoidado 

(1986) 
No último semestre do colégio, o jovem Feris Bueller 

sente um incontrolável desejo de matar aula e planeja 

um dia de aventuras na cidade ao lado de sua namorada, 

Sloane, e de Cameron, seu melhor amigo.  

Mas para colocar seu plano em prática, Feris precisa es-

capar do diretor da escola e de sua irmã. 

Com muito humor, cenas icônicas e pequenas doses de 

suspense, Curtindo a Vida Adoidado é ótimo para tentarmos entender a 

realidade de juventude contemporânea. Veja bem, o longa é um grito de 

liberdade para os jovens desanimados como Cameron que precisam de 

um empurrão para acordarem para vida e correrem atrás dos seus so-

nhos. Mas o filme também é importante para entendermos sobre limites 

e consequências, afinal, Feris apronta poucas e boas e sai ileso – algo 

que não acontece na vida real, o que muitos jovens não entendem e so-

frem com isso. 

Dica: use o clássico da cultura pop como pano de fundo para debates 

sobre como ensinar nossos jovens e adolescentes lideram com a vida, 

seus sentimentos e ações de um modo saudável e bíblico. 

http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-764-agosto-2018-33820 

 

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. 

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 

23- Valdeliz Ferreira Reis Gomes 

 

24- José Renan dos Santos 

 

27- Ivone Maria Silva dos Santos 

 

27- Gabrielle Coelho 

  

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

03- Frank e Ana Érica    

(Bodas de Porcelana)   20 anos 

 

06- Fabiana Lozan e Edvaldo    

(Bodas de Açúcar ou Perfume) 06 anos 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura bíblica: (2 Coríntios 12.9-10 ) - Joel 3.10  

Hino nº 311 - Avante Crentes (Novo Cântico) 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: Leia e bíblia e faça oração. 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração Inicial 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico: Efésios 16. 1-14 

Hino 260 - Pureza (Novo Cântico) 

Oração de Confissão. 

Cântico: Dep. Música: Conhecerei, Quebrantado, Coração igual ao Teu. 

Dízimos e Ofertas - Oração pelo diácono 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Tema:  Ensino sobre discipulado 

Texto Bíblico: Lucas 14.25-33 

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. 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 24/09/2018 

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

80 52 28 07 33 30 35 35% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Adalto 
João 
André 

07/10 

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 Plínio e Selma 

07/10 Wladimir e Beatriz 

CULTO INFANTIL 

HOJE Malu e Rafinha 

07/10 ------- 

LITURGIA 

HOJE Presb. Fernando 

07/10 Pastor Wipson 

14/10 Presb. Sidnei 

21/10 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

07/10 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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