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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1950 — 07 de outubro 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 

Dez Razões Para Você Ser Um Aluno Da Escola Dominical 
 

A Escola Dominical foi criada em 1780, em Gloucester, na Inglaterra, porém, o estudo sistemático da Bíblia é uma prática do 

povo de Deus, desde os tempos mais remotos. Os períodos mais robustos da igreja foram aqueles em que as famílias ti-

nham prazer e deleite no estudo da Bíblia e faziam dessa prática uma oportunidade para trazer pessoas a Cristo e discipulá-

las. Elencamos dez vantagens de ser um aluno da Escola Bíblica Dominical: 

 

Em primeiro lugar, porque o Domingo é o dia do Senhor e devemos nos deleitar em Deus. A secularização tem levado mui-

tos crentes a fazerem uma agenda pessoal para se dedicar ao esporte e ao lazer no domingo, deixando de consagrar esse 

dia para adoração e descanso, conforme ensina as Escrituras.  

 

Em segundo lugar, porque quando nos reunimos na casa de Deus estamos cumprindo um mandamento divino. A palavra de 

Deus diz que não devemos deixar de congregar, conforme o costume de alguns. Muitas são as distrações que podem nos 

afastar do culto e do estudo das Escrituras na Escola Dominical. Muitos são os interesses que podem nos levar para longe 

de nossa máxima prioridade que é glorificar a Deus e buscar em primeiro lugar o seu reino. 

 

Em terceiro lugar, porque somos uma família e devemos nos estimular uns aos outros à piedade cristã. Há lugar para o estu-

do particular e individual das Escrituras, mas há, também, o momento oportuno para nos reunirmos, como família da fé, co-

mo rebanho de Cristo, para sermos exortados e estimulados mutuamente na carreira cristã. 

 

Em quarto lugar, porque devemos exercitar nossos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Quando a igreja se 

reúne em culto público e também em classes para o estudo da Bíblia, colocamos os dons que Deus nos deu a serviço da 

edificação mútua. Aqueles que têm o dom de ensino, repartem com os outros o rico alimento que receberam de Deus e as-

sim, suprem em Cristo, as necessidades espirituais dos santos. 

 

Em quinto lugar, porque a vida é um constante aprendizado e precisamos crescer no conhecimento e na graça. Sempre que 

abrimos as Escrituras tiramos desse reservatório inesgotável tesouros preciosos, lições oportunas e ensinamentos necessá-

rios para o nosso crescimento espiritual.  

 

Em sexto lugar, porque um dia na Casa de Deus vale mais do que mil dias nas tendas da perversidade. Aquele que foi al-

cançado pela graça de Deus não tem mais prazer nas tendas da perversidade, antes o seu prazer está em Deus. Ao contrá-

rio da geração do profeta Malaquias, que dizia acerca do culto: "Que canseira!", o povo de Deus diz: "A minha alma suspira 

e desfalece pelos átrios do Senhor" e ainda testemunha: "Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do Senhor".  

 

Em sétimo lugar, porque na Escola Dominical há estudo interativo da Palavra de Deus. Na Escola Dominical cada aluno po-

de participar, perguntar, interagir e aprender a Palavra de Deus. Pelo fato do estudo ser um grupos menores, no formato de 

uma classe, o aprendizado torna-se mais acessível e pessoalizado. 

 

Em oitavo lugar, porque o aprendizado da Palavra de Deus está ao alcance de todos. A pessoa que está dando os primeiros 

passos na carreira cristã e o crente mais maduro na fé aprendem a Palavra de Deus de acordo com o nível em que se en-

contra. O processo ensino-aprendizado é endereçado a todos, sem acepção e sem exceção. Todos somos alunos. E todos 

estamos debaixo da autoridade das Escrituras. 

 

Em nono lugar, porque o aprendizado da Palavra de Deus visa a transformação da vida. Não estudamos a Bíblia apenas 

para aumentar o nosso conhecimento acerca das verdades eternas. Estudamo-la para sermos transformados de glória em 

glória na imagem de Cristo. À medida que estudamos a Bíblia, ela nos sonda. Quanto mais nos aproximamos da Bíblia, mais 

nos distanciamos do pecado. 

 

Em décimo lugar, porque a Escola Dominical é a maior escola do mundo. Essa é a maior escola do mundo. Está presente 

em praticamente todas as nações. Tem milhões de alunos aplicados que estudam domingo após domingo, sem jamais rece-

berem diploma de conclusão. Quanto mais estudamos a Bíblia mais entendemos que só estamos arranhando sua superfície. 

Ela é a Palavra de Deus. Viva e eficaz! 

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes / Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=145 



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. 
       

SANTA CEIA 

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

Senhor. Você, membro comungante, não falte! Relem-

bremos a morte e ressurreição do Senhor e Salvador 

Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do pão e do vinho.  

 

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 09/10, na ca-

sa do irmão Fernando Recchia. Participe! Sua presença muito nos hon-

rará. 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!!! 

 

 

 

SECRETARIA - FERIADO 

Atenção! Devido ao feriado, dia 12/10 (sexta-feira), a Secretaria não 

funcionará. 

 

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  -  

III. O homem, tendo-se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse 

pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chama-

do o pacto da graça; nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores 

a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que 

sejam salvos; e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a 

vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer.  

 

 Gal. 3:21; Rom. 3:20-21 e 8:3; Isa. 42:6; Gen. 3:15; Mat. 28:18-20; 

João 3:16; Rom. 1:16-17 e 10:6-9; At. 13:48; Ezeq. 36:26-27; João 

6:37, 44, 45; Luc. 11: 13; Gal. 3:14.  

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

II- Catecismo Maior: 32. Como é manifestada a graça de Deus no se-

gundo pacto?   

 

R. A graça de Deus é manifestada no segundo pacto em Ele livremente 

prover e oferecer aos pecadores um Mediador e a vida e a salvação por 

Ele; exigindo a fé como condição de interessá-los nEle, promete e dá o 

Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar essa fé, com 

todas as mais graças salvadoras, e para os habilitar a praticar toda a 

santa obediência, como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão 

para com Deus e como o caminho que Deus lhes designou para a salva-

ção.  

 

 Gen. 3:15: Isa. 4:3-6; João 326, 6:27; Tito 2:5; 1 João 5:11-12; João 

3:36, 1:2; Prov. 1:23; Luc. 11:13; 1 Cor. 12:3, 9; Gal. 5:22-23; Eze. 

34:27; Tiago 2:18, 12; II Cor. 5:14-15; Ef. 2:10.  

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

catecismomaior_westminster.htm) 

III- Catecismo Menor:  32. Que bênçãos gozam nesta vida aqueles que 

são eficazmente chamados? 

 

R. Aqueles que são eficazmente chamados, gozam, nesta vida, da justifi-

cação, adoção e santificação, e das diversas bênçãos que acompanham 

estas graças ou delas procedem. 

 

 Ref. Rm 8.30; Ef 1.5; 1Co 1.30. 

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

catecismosbrevecatecismo_westminster.htm) 

  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A Inspiração e autoridade da Bíblia – Benjamin Beckinridge Warfield 

Em A inspiração e autoridade da Bíblia, Benjamin 

Beckinridge Warfield  1851 - 1921 nos apresenta como 

a Escritura e sua doutrina clássica estão envolvidas na 

soberania divina. Afinal, Deus não poderia ser soberano 

em relação aos seres humanos racionais se também 

não fosse soberano na revelação de si mesmo a eles. 

Desse modo, Benjamin retorna à Bíblia nos  revelando 

sua soberania e mostrando seu poder emprestado para 

a ciência e a filosofia e, acima de tudo, confirmando como Deus é sobe-



rano no domínio do ser e do conhecimento. 

Benjamin Beckinridge Warfield foi formado pela Princeton University em 

1876, lecionou aulas de Didática e de Teologia Polêmica no Theological 

Seminary OF Princeton de 1887 a 1921. Sua obra, A inspiração e autori-

dade da Bíblia, publicado no Brasil pela Cultura Cristã, encontra-se com 

preço exclusivo para compras na loja virtual da editora.  

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

Jurassic World: Reino Ameaçado 

         (2018) 
 

A franquia Jurassic Park faz parte de nossa vida 

há um bom tempo. O blockbuster de entretenimen-

to e fantasia voltou às telonas em 2015 com Juras-

sic World: O Mundo dos Dinossauros, e agora em 

2018 com Jurassic World: O Mundo dos Dinossau-

ros, e agora em 2018 com Jurassic World: Reino 

Ameaçado. 

Com algumas semelhanças no roteiro, os filmes 

da franquia nos divertem, relembram medo da in-

fância e nos fazem prender a respiração em mo-

mentos de tensão. Mais ainda, seu enredo (de mo-

do proposital e discreto) nos leva a refletir sobre a ganância do ser hu-

mano por poder e dinheiro. 

Jurassic World: Reino Ameaçado (ainda em cartaz nos cinemas) mostra 

justamente isso, afinal, vemos os protagonistas Owen e Claire retorna-

rem ao parque temático e resort de luxo Jurassic World e descobrirem 

uma conspiração que pode colocar o planeta inteiro em um perigo não 

visto desde a era pré-histórica, e acentuada com o passar dos anos em 

decorrência do anseio de sempre ter mais do que o necessário da hu-

manidade. 

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

 

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. 

 

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; 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  

08- Dirce Nava Mussarelli 

 

09- Lidiane Silva Santos Marques Barcellos 

 

11- Beatriz Ap. Bonini Palaver Orpinelli 

 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura bíblica: Salmo 119: 159-176 

Hino nº 144 - Segurança e Alegria (Novo Cântico) 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: É bom ter Jesus no coração. 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Oração de invocação 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Salmo 32 

Oração de Confissão 

Hino nº 315 - Serviço do crente (Novo Cântico)                         

Oração uns pelos outros 

Cântico: Dep. Música:  

Dízimos e ofertas - oração pelo diácono 

Santa Ceia : Rev. Álvaro 

Coral 

Pregação da Palavra. Texto Bíblico: Lucas 14.34-35 

Tema:  Os discípulos, sal da terra. 

Bênção apostólica 

Tríplice amém. 

 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano) 

 

___________Prestadores de Serviços________________________  
 
 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 30/09/2018 

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

80 27 53 11 62 55 64 66,2% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

João 
André 

Fernando 

14/10 

André 
Fernando 
Amarildo 

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 

14/10 Frank e Érica 

CULTO INFANTIL 

HOJE ---------- 

14/10 Andréa/Tamires 

LITURGIA 

HOJE Pastor Wipson 

14/10 Presb. Sidnei 

21/10 Presb. Marcos 

28/10 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

14/10 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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