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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1962 — 30 de dezembro 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 

 

COMO TER RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS NA IGREJA 

 

A igreja de Filipos foi a maior parceira do apóstolo Paulo no que tange a dar e receber. Assistiu o apósto-

lo em várias circunstâncias. Era uma igreja com forte pendor missionário. Portas para fora aquela igreja 

era um exemplo. Porém, internamente enfrentava alguns problemas. A área vulnerável da igreja era os 

relacionamentos. Havia discordância entre duas mulheres proeminentes na igreja, Evódia e Síntique (Fp 

4.2). Em Filipenses capítulo 2.1-30 Paulo dá sete princípios para a restauração dos relacionamentos na 

igreja e depois dá quatro exemplos.  

 

Em primeiro lugar, os princípios para mantermos relacionamentos saudáveis na igreja (Fp 2.1-4). O pri-

meiro princípio é pensar a mesma coisa. Podemos ter divergências uns com os outros, mas devemos 

focar nossa atenção naquilo que nos une e não no que nos separa. Se estamos em Cristo, somos ir-

mãos, membros do mesmo corpo, participantes da mesma família e nosso papel não é lutar uns contra 

os outros, mas manter unidade de pensamento. O segundo princípio é ter o mesmo amor. O amor é o 

vínculo da perfeição. O amor é a primeira marca da maturidade cristã. O amor é nosso distintivo. É por 

meio dele que somos conhecidos como discípulos de Cristo. Precisamos amar o irmão em vez de con-

correr com ele ou lutar contra ele. O terceiro princípio é ser unido de alma. Não basta amar os irmãos de 

forma genérica; é preciso que esse amor seja pessoal, profundo, como se fôssemos almas gêmeas. O 

quarto princípio é ter o mesmo sentimento. Não raro brotam divergências e até contendas entre os ir-

mãos. Se não vigiarmos instala-se em nosso coração a amargura, o rancor e a indiferença. Nosso papel, 

como membros da família de Deus, é nutrirmos o mesmo sentimento de uns para com os outros. O quin-

to princípio é não dar guarida à exaltação do "eu" nem alimentar partidos dentro da igreja. Paulo diz que 

não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória. A humildade deve reger nossos relacionamentos 

e não a altivez. O sexto princípio é considerar o irmão superior a si mesmo. Sempre que colocamos o 

“eu” na frente do “outro” levantamos muralhas nos relacionamentos. Sempre que enaltecemos a nós 

mesmos para diminuir o outro, cavamos abismos em vez de construir pontes nos relacionamentos. O sé-

timo princípio é pensar nos interesses dos outros antes de laborarmos em nossa própria causa. Se ob-

servamos esses sete princípios, curaremos feridas, restauraremos relacionamentos, a igreja será edifica-

da e Deus será glorificado em nós. 

 

Em segundo lugar, os exemplos que devemos mirar se quisermos manter relacionamentos saudáveis na 

igreja (Fp 2.5-30). Paulo elenca quatro exemplos de pessoas que colocaram o "outro" na frente do "eu". 

O primeiro exemplo é o de Cristo Jesus (Fp 2.5-11). Devemos ter o mesmo sentimento que houve tam-

bém em Cristo Jesus. Ele sendo Deus se esvaziou, se humilhou, e desceu às mais baixas profundezas, 

a ponto de morrer por nós, morte de cruz. Deus, porém, o exaltou e lhe deu o nome mais exaltado. O se-

gundo exemplo é do próprio apóstolo Paulo (Fp 2.12-18). Pensando mais nos outros do que em si mes-

mo, Paulo ofereceu a si mesmo como libação sobre o sacrifício e serviço dos irmãos. Ele não buscou 

glória para si, mas doou-se pelos irmãos. O terceiro exemplo é o de Timóteo (Fp 2.19-24). Timóteo era 

um homem singular, que não cuidava de seus próprios interesses, mas dos interesses de Cristo e dos 

irmãos. Ele foi um servo, que serviu ao evangelho juntamente com Paulo. O quarto exemplo é o de Epa-

frodito (Fp 3.25-30). Este valoroso irmão, cooperador de Paulo e companheiro nas lutas, por causa da 

obra de Cristo, chegou às portas da morte, dispondo-se a dar a própria vida para levar uma ajuda da 

igreja de Filipos ao apóstolo Paulo que estava preso em Roma. 

 Que os princípios postos e os exemplos elencados nos ajudem na caminhada rumo à comunhão 

fraternal. 
Rev. Hernandes Dias Lopes / Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=211 



QUERIDO(A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) nova-

mente para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Deus o(a) abençoe. 

 

FÉRIAS PASTORAIS  

O Rev. Wipson e sua família estão de férias a partir do dia 

01/01/19. Que Deus os abençoe neste período de descanso! Nesse 

tempo, para assuntos referentes a igreja, procurem os presbíteros 

presentes. 

 

ESCALA DE PREGADORES NO CULTO DOMINICAL IPA -  

 MÊS DE JANEIRO  

 

            06/01/2019: Presb. Elizeu 

            13/01/2019: Presb. Marcos 

            20/01/2019: Presb. Plínio 

            27/01/2019: Reverendo Juliano (Santa Ceia) 

 

ESCALA SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO NA IPA ÀS 

19:30HS. 

NÃO DEIXEM DE PARTICIPAR… VENHAM ORAR CONOSCO... 

       

    02/01/2019: Presb. Sidnei 

 03/01/2019: Presb. Fernando 

 04/01/2019: Presb. Fernando 

  07/01/2019: Presb. Plínio 

 08/01/2019: Presb. Sidnei 

 

RELATÓRIOS 

 Atenção, líderes! Os relatórios de atividades do ano de 2018 

devem ser entregues o mais rápido possível. Caso tenham alguma 

dúvida sobre o que deve conter no Relatório, fale com a secretária. 

 

MINISTÉRIO DE RECEPÇÃO 

“É tão gratificante receber visitas e os irmãos ... com um abraço ou 

aperto de mão”. Ministério de Recepção. Converse com o diácono 

Zequinha ou Dalva. 

 

 CLASSE ESPECIAL RECESSO 

 Classe Especial estará em recesso nos meses  dezem-

bro/2018 e janeiro/2019, só voltando suas atividades normais em 

fevereiro de 2019.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO 

  Reunião de Oração estará em recesso nos meses dezem-

bro/2018 e janeiro/2019,  anfitriões são: Frank e Ana Érica. 

 

DOAÇÃO 

Se você tiver colchão de solteiro, em bom estado, para doar, fa-
le com o diácono Zequinha. 

 
SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER 

 

CAPÍTULO VIII  - DE CRISTO O MEDIADOR  

VII. Cristo, na obra da mediação, age de conformidade com as suas 

duas naturezas, fazendo cada natureza o que lhe é próprio: contu-

do, em razão da unidade da pessoa, o que é próprio de uma nature-

za é às vezes, na Escritura, atribuído à pessoa denominada pela 

outra natureza.  

 João 10:17-l8; I Ped. 3:18; Heb. 9:14; At. 20:28; João3:13 

  

II- Catecismo Maior: 41. Por que foi o nosso Mediador chamado 

Jesus?  

R. O nosso Mediador foi chamado Jesus, porque salva o seu povo 

dos pecados.  

 Mat. 1:21.  

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

catecismomaior_westminster.htm) 

 

III- Catecismo Menor:  41. Onde está a lei moral resumidamente 

compreendida? 

 R. A lei moral está resumidamente compreendida nos dez manda-

mentos. 

 Ref. Dt 10.4; Mt 19.17-19. 

http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Morte na Cidade – Francis A. Schaeffer 

 

Em um tempo de decadência moral e desumanidade bru-

tal, Morte na Cidade fala corajosamente sobre Deus e su-

as verdades absolutas reveladas em sua Palavra. 

Escrito no contexto da contra-cultura dos anos 60, o livro 

de Francis A. Schaeffer nos apresenta a partir de um to-

que profético e sensível preocupações morais, espirituais e intelec-

tuais do autor em revelação aos nossos dias, revelando como a 

mensagem à cultura e à igreja deram as costas a Deus e seus ensi-

nos. 

A obra aborda como a morte moral e espiritual sufoca a verdade, o 

significado e a beleza da cidade e da cultura geral. 

 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-769-dezembro-2018-34083) 

SUGESTÃO DE FILME 

Pais e Filhas (2015) 

 

Jack Davis é um escritor vencedor do Pulitzer que lida 

com uma doença mental após a morte de sua esposa. 

Durante a década de 1980, porém, ele tenta, apesar das 

adversidades, criar sua filha Katie, tentativa falha que fez 

os tios da pequena entrar na justiça pedindo sua guarda. 

 Pais e Filhas retrata como Katie adulta lida com o passado 

conturbado sob o cuidado do pai, e as cicatrizes que isso deixou na 

sua personalidade: inseguranças, incapacidade de assumir o com-

promisso de afeto num relacionamento, busca por prazeres carnais 

descartáveis como forma de satisfação. 

 Com um elenco talentoso, com Amanda Seyfried e Russell 

Crowe, o longa está disponível em serviços de streaming, como o 

Netflix. E é ideal para quem busca analisar e discutir sobre como o 

perdão e as relações afetivas influenciam as escolhas de nossas 

vidas – tanto de uma maneira positiva, quanto a negativa. 

 

(http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-769-dezembro-2018-34083) 

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, de-

seja ajudar, o serviço de Assistência Social da IPA de forma mais 

intensiva, procure orientação com algum Diácono. 

 

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 constru-
ção da igreja: empréstimo junto à IPB, contratação dos prestadores 
de serviços e fornecedores de materiais de construção. 4. Pelas 
famílias da IPA: por fidelidade, intimidade e amor sacrificial entre os 
cônjuges, filhos obedientes e pais fiéis na educação dos seus fi-
lhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Conversão ao Nosso Senhor Jesus Cris-
to 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 família (WEC).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Con-
selho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, 
Conselho Missionário, Ministério Infantil, Grupo de Adolescentes e 
Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe Especial e Artes Cêni-
cas. 
 

II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian); Persilia (irmã do Rev. Álvaro); Eloá 

(neta Cleusa Gaino); Daniel (sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da 

Ana Baghin); Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da IPA); Presb Jo-

nas 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 cidadãos mais 

politizados e honestos; 3. Por políticos tementes a Deus; 4. Por po-

líticas públicas, 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 esco-

lheu para lhe pertencer!" (Salmo 33.2).  

 

IV- Pela igreja perseguida: 1. a igreja da China e pelo seu presi-

dente Xi Jinping; 2. os cristãos da Coreia do Norte e pelo ditador 

Kin Jong-um; 3. a igreja de Angola e pelo presidente João Louren-

ço.  

 

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 

26– Paula Cristina P. S. Coelho 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

30– Wlademir José Orpinelli 

 

04– Mariana Campana 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

31– Arminda e Paulo Coelho    

(Bodas de Argila) 52 anos  

 

04– Raimundo e Mariana    

(Bodas de Açúcar  ou Perfume) 06 anos 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  João 15.11 

Hino nº 144 -  Segurança e Alegria 

Meditação 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração 

Leitura da Palavra: Texto Bíblico:  Lucas 5.1-11 

Hino nº 105- A certeza do crente  

Leitura da Palavra: Hebreus 11.1-7 

Momento de Contrição: Oração de confissão de pecados 

Apresentação de dízimos e ofertas 

Departamento de músicas. 

Pregação da Palavra. Tema:  Somos o que Falamos. 

Texto Bíblico: Mateus 12.33-37 

Oração e Bênção apostólica 

Tríplice amém 

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

Manual Presbiteriano) 

 

______________Prestadores de Serviços_____________ 
 
1. VENDEM-SE QUADROS  

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com 

Janaína. 

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR  

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

autônomo e profissional liberal.  

 

3.VILLE DECOR  - FESTAS E EVENTOS 

Salão com: Som Ambiente - Brinquedos- Equipe Treinada. 

Endereço: Av. Roberto Lacerda de Oliveira,191- Parque Santa Cân-

dida.  

Telefone/WhatsApp: ( 19) 99970-1087 - (19) 97128-8595. 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Adalto 
João 

Roberto 

06/01 
João 

Roberto 
André 

EBD 

1 a 4 Helena e Fabiana 

5 a 7  
Ana Laura e Ra-

quel 

8 a 11  Eliana e Ana Ketili 

Adolescentes Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Zequinha e Dalva 

06/01 Plínio e Selma 

CULTO INFANTIL 

HOJE —————- 

06/01 —————- 

LITURGIA 

HOJE Presb. Fernando 

06/01 Presb.  Marcos 

13/01 Presb. Elizeu 

20/01 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

06/01 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. 

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 

Título: _______________________________________________ 
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