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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1954 — 04 de novembro 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 

 

501 ANOS DE REFORMA PROTESTANTE 

 
A Reforma Protestante completou nesta última quarta-feira, 501 anos. 

Foi, certamente, o maior acontecimento na história da igreja cristã, de-

pois do Pentecostes. Não foi uma inovação, mas um retorno ao Cristia-

nismo apostólico. Não foi um desvio, mas uma volta às Escrituras. A 

igreja havia se desviado da simplicidade e pureza do evangelho. Doutri-

nas estranhas à palavra de Deus estavam sendo pregadas. No dia 31 de 

outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero, opondo-se à prática das indul-

gências e aos desmandos do papado, fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alema-

nha, noventa e cinco teses contra as indulgências. Estava deflagrada a Reforma Protes-

tante do século XVI. A Reforma pode ser resumida em cinco ênfases: 

 Em primeiro lugar, as Escrituras estão acima das tradições da igreja. A autoridade 

suprema sobre a igreja não vem de seus concílios, mas das Escrituras. A tradição da igre-

ja não está em pé de igualdade com a Bíblia; ao contrário, a Bíblia é a única autoridade 

de onde emana toda doutrina e prática da igreja. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, 

infalível e suficiente. É nossa única regra de fé e prática. O lema da Reforma é Sola 

Scriptura. 

 Em segundo lugar, a salvação é pela fé e não pelas obras. A igreja havia se desvia-

do do ensino apostólico e estava pregando uma salvação meritória, alcançada pelo esfor-

ço do homem. Uma salvação adquirida pelas obras. A Reforma colocou a igreja de volta 

nos trilhos da verdade, ensinando que a salvação é resultado não do que fazemos para 

Deus, mas do que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. A salvação não é recebida pelo 

mérito das obras, mas unicamente pela fé em Cristo. A fé é a causa instrumental da sal-

vação. O lema da Reforma é Sola Fide.  

 Em terceiro lugar, a salvação é pela graça e não pelo mérito humano. A doutrina da 

salvação estava sendo distorcida. A igreja pregava que a salvação era alcançada pelo es-

forço do homem e administrada pela igreja. A Reforma refutou esse erro e voltou para as 

Escrituras para afirmar que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. 

Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. As obras não são a causa de 

nossa salvação, mas a sua evidência. A graça é o que Deus nos dá sem qualquer mereci-

mento. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor de 

Deus por nós é provado, porque ao nos amar, Deus não escreveu esse amor com letras 

de fogo sobre as nuvens, mas esculpiu-o na cruz. Assim diz as Escrituras: "Deus prova o 

seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda 

pecadores" (Rm 5.8). O lema da Reforma é Sola Gratia. 

Continua... 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes / Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php 



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

lembremos a morte e ressurreição do Senhor e Salva-

dor Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do pão e do 

vinho.  

 

PROJETO ANA 

 Dia 05 (segunda-feira) às 19:30hs, estamos uni-

das para orar por nossos filhos. Esperamos vocês. “A 

melhor maneira de influenciar os nossos filhos é oran-

do por eles. Devemos não apenas falar de Deus para 

os nossos filhos, mas, sobretudo, falar dos nossos fi-

lhos para Deus. É tempo de você se colocar na bre-

cha 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 es-

tudamos assuntos atuais e presentes no nosso dia a 

dia e temos buscado o aperfeiçoamento do homem 

chamado para adorar a Deus, liderar sua casa e teste-

munhar 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 06/11, na casa do irmão Presb. Sidnei Mathias. 

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 secre-

taria da igreja (via e-mail ou telefone). Nesta fase, es-

tamos funcionando em regime de discipulado cristão.  

 Cronograma das atividades: 19h30min (Oração 

uns pelos os outros) - 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 Pe-

dro. O convite é para todos que desejam estar em ora-

ção, uns pelos outros, e investir um tempo em comu-

nhão com os irmãos. Nossos anfitriões são: Frank e 

Ana Érica. 

CONVITE 

  

 

 

 

 

 

 

CAMPANHA  PARA CTI HOSPITAL SÃO LUÍS 

 A SAF está iniciando uma campanha para arre-

cadar junto à igreja: sabonete, shampoo, condiciona-

dor, hidratante, desodorante que serão encaminhados 

para CTI do Hospital São Luís. Vamos nos unir e parti-

cipar. 

 

PROJETO NATAL MISSIONÁRIO 

 Campanha de doação voluntária proveniente dos 

corações de irmãs/ irmãos da IPB em todo país para 

serem repartidas igualmente para cada missionário da 

JMN, APMT, missão Caiuá e PMC, será uma oferta 

natalina para os missionários e famílias. Participe com 

amor, pegue seu envelope com os diáconos e coloque 

no gazofilácio. 

 

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 ajudar, o serviço de As-

sistência Social da IPA de forma mais intensiva, procu-

re orientação com algum Diácono. 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 
*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantita-
tivo da Igreja, Avivamento Espiritual, Santidade de Vi-
da. 2. Pelos oficiais e suas famílias: presbíteros e diá-
conos. 3. Processo de reforma e construção da igreja: 



empréstimo junto à IPB, contratação dos prestadores 
de serviços e fornecedores de materiais de constru-
ção. 4. Pelas famílias da IPA: por fidelidade, intimida-
de e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedien-
tes 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 paren-
tes dos membros da IPA. 
 
*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pas-
toral: Rev. Wipson, Rev. Álvaro, Rev. Fabiano. Pelos 
Missionários: Miss. Lia (APMT e WEC), Rev. Ronaldo 
Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e família 
(WEC).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho 
da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, 
Coral, Conselho Missionário, Ministério 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), Valéria e Samuel (Valdeliz), e Luzia (Jô). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira: 1. Eleições em 2018. 2. Por ci-

dadãos mais politizados e honestos; 3. Por políticos 

tementes a Deus; 4. Por políticas públicas, ambientais 

e econômicas justas e sustentáveis; 5. Pelo combate 

à corrupção dos cidadãos, dos governantes e das ins-

tituições de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

“Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, 

o povo que ele escolheu para lhe pertencer!" (Salmo 

33.2).  

 

IV- Pela igreja perseguida: 1. a igreja da China e pe-

lo 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.  

Luiz Eduardo Macedo (vícios e conversão); 3.Paulo 

Coelho e Paulo Neto (conversão). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

28- Arivaldo Vieira dos Santos 

 

28-Sônia Ap. Gaino Vieira dos Santos 

 

01- Adele Suzy Correia Coelho 

 

03- Helena Betânia V. D. Almeida 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

05- Tamires Regina das Neves Marinho 

 

07- Rúben Mazzucatto de Freitas 

 

08- Otoniel Rodrigues dos Santos Filho 

 

08- Marjore Grace  Luizon de Brito 

 

10- Tainá Perissato Rodrigues 

 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico: Salmo 118 

Hino nº 110  A - Crer e Observar (Novo Cântico) 

Meditação 

Cântico pelas Crianças: Deus tudo Fez. 

Divisão para aula 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração  

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Salmo 126 

Oração uns pelos outros 

Hino nº 155 - Castelo Forte (Novo Cântico)   

Leitura da Palavra. Texto Bíblico: 1 João 5.1-5                       

Oração de Confissão 

Hino nº 62 - Hino de Gratidão (Novo Cântico) 

Dízimos e Ofertas/ Oração pelo Diácono 

Cântico: Dep. Música:  

Santa Ceia  

Pregação da Palavra. Texto Bíblico: Rm. 1.16-17 

Tema: A justiça pela fé em Jesus Cristo.  

Bênção apostólica 

Tríplice amém. 

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

de liturgia - Manual Presbiteriano) 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL DE 28/10/2018 

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

80 40 40 07 47 41 47 50,0% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Edgard 
Adalto 
João 

11/11 
Adalto 
João 

Roberto 

EBD 

1 a 4 
Helena e Fabia-

na 

5 a 7  
Ana Laura e Ra-

quel 

8 a 11  
Eliana e Ana 

Ketili 

Adolescentes Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE 
 

Ari e Sônia 

11/11 
Zequinha e Dal-

va 
 

CULTO INFANTIL 

HOJE --------- 

11/11 ---------- 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

11/11 Presb. Fernando 

18/11 Presb. Plínio 

25/11 Presb. Sidnei 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

11/11 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  
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