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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1963 — 06 de janeiro 2019 

  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 

 

O Poder Através da Oração 
 

Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, mas sendo ele soberano, escolheu 

agir em resposta às orações do seu povo. Orar é conectar o altar com o trono, a fraqueza humana à onipotência di-

vina. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e governa o universo. Não há nenhuma for-

ça mais poderosa na terra do que a oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica 

do justo. 

 

Pela oração situações humanamente irremediáveis acontecem. Ana orou ao Senhor e tornou-se alegre mãe de fi-

lhos, inobstante ser estéril. Deus derrotou o poderoso exército da Assíria em resposta às orações do rei Ezequias. 

Esse mesmo rei foi curado de uma enfermidade mortal, em resposta ao seu clamor e às suas lágrimas. A oração 

aciona o braço do Onipotente! 

 

Pela oração, as mui ricas e preciosas promessas de Deus são apropriadas. Tiago escreveu: "Nada tendes, porque 

nada pedis". Jesus ensinou: "Pedi e dar-se-vos-á, porque todo o que pede recebe". Bênçãos são retidas quando as 

orações não sobem ao trono da graça. Mas, promessas são cumpridas quando o povo de Deus ergue sua voz aos 

céus. Pela oração apropriamo-nos das promessas divinas.  

 

Pela oração, enfermos são curados. Portanto, devemos orar pelos enfermos. Deus cura com os meios, sem os mei-

os e apesar dos meios. Ele cura segundo o seu propósito e sua soberana vontade. Quando ele deixa de curar é, de 

igual modo, para mostrar como o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porém, jamais devemos calar a nossa voz 

diante do sofrimento, seja nosso ou dos nossos irmãos. Deus é poderoso para reverter a situação mais adversa. Ele 

pode transformar choro em alegria, desespero em esperança, o cheio da morte em aroma de vida. 

 

Pela oração, a igreja é fortalecida com poder para testemunhar. A igreja avança mais rápido e com mais vigor quan-

do caminha de joelhos. É quando nos prostramos diante de Deus que podemos nos levantar diante dos homens. É 

quando nos curvamos diante de Deus em oração que podemos nos levantar para pregar com eficácia. Não há pre-

gação poderosa sem que primeiro os joelhos se dobrem. Precisamos falar com Deus antes de falar aos homens. 

Precisamos conhecer o poder de Deus através da oração antes de sermos usados por Deus na pregação. 

 

Pela oração, a igreja transforma as ameaças do mundo em ousadia para testemunhar com intrepidez. A persegui-

ção jamais enfraqueceu a igreja. Ao contrário, leva-a ainda mais longe em sua ousadia, para clamar aos céus, ro-

gando intrepidez e poder para testemunhar. Foi assim com os apóstolos diante da perseguição do sinédrio judaico. 

Foi assim com os crentes primitivos diante da amarga e truculenta perseguição dos imperadores romanos. Foi assim 

ao longo da história da igreja. O sofrimento põe a igreja de joelhos e quando a igreja se ajoelha ela é mais forte do 

que um poderoso exército. A igreja transforma as ameaças do mundo em oportunidades para buscar a face do Oni-

potente e sair desse campo das lágrimas revestida com o poder do Espírito Santo. 

 

Pela oração, a igreja se deleita em Deus mais do que nas obras de Deus. O maior privilégio da oração é ter intimida-

de com Deus e deleitar-se nele. Quanto mais nos regozijamos em Deus, mas ele se deleita em nós. Quanto mais 

nos apegamos ao Altíssimo, mais temos gozo nele e motivos para andarmos com ele. Nosso maior problema não é 

a presença do adversário, mas a ausência de Deus. Nossa maior riqueza não são as bênçãos de Deus, mas o Deus 

das bênçãos. Deus é melhor do que suas bênçãos. Ele é mais excelente do que suas mais excelentes dádivas. Oh, 

que a igreja redescubra as bênçãos da oração! Oh, que a igreja deixe de fazer a obra na força do braço humano, 

para recorrer aos insondáveis recursos divinos. Oh, que a igreja se prostre diante de Deus em oração, para levantar-

se diante dos homens em testemunho! 

 

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes/Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=151 



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. 

 

FÉRIAS PASTORAIS  

O Rev. Wipson e sua família estão de férias a partir do dia 02/01/19. 

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... 

       

    07/01/2019: Presb. Plínio 

 08/01/2019: Presb. Sidnei 

 

PROJETO ANA 

 Dia 07 (segunda-feira) às 19:30hs, estamos unidas para orar por 

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

nossos filhos é orando por eles. Devemos não apenas falar de Deus pa-

ra os nossos filhos, mas, sobretudo, falar dos nossos filhos para Deus. É 

tempo de você se colocar na brecha em favor de seus fi-

lhos!” (Hernandes Dias Lopes).  

 

RELATÓRIOS 

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

vem 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 aper-

to de mão”. Ministério de Recepção. Converse com o diácono Zequinha 

ou Dalva. 

 

 CLASSE ESPECIAL RECESSO 

 Classe Especial estará em recesso nos meses  dezembro/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, fale 

com o diácono Zequinha. 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER 

 

CAPÍTULO VIII  - DE CRISTO O MEDIADOR  

VIII. Cristo, com toda a certeza e eficazmente aplica e comunica a salva-

ção a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Isto ele consegue, fa-

zendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os 

mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a 

crer e a obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo 

seu onipotente poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais con-

formes com a sua admirável e inescrutável dispensação.  

 João 6:37; 39 e10:15-16; I João 2:1; João 15:15; Ef. 1:9; João 17:6; 

II Cor. 4:13; Rom. 8:9, 14 e 15:18-19; João 17:17; Sal. 90:1; I Cor. 

15: 25-26; Col. 2:15; Luc. 10: 19.  

 

II- Catecismo Maior: 42. Por que foi o nosso Mediador chamado Cristo? 

  

R. O nosso Mediador foi chamado Cristo, porque foi acima de toda a me-

dida ungido com o Espírito Santo; e assim separado e plenamente re-

vestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profe-

ta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação, co-

mo no da sua exaltação.  

 

 Mat. 3:16; João 3:24; Sal. 45:7, João 6:27; At. 3:22; Luc. 4:18, 21; 

Heb. 5:5-6; Isa- 9:6-7.  

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

catecismomaior_westminster.htm) 

 

III- Catecismo Menor:  42. Em que se resumem os dez mandamentos? 

 

R. Os dez mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus 

de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas for-

ças e de todo o nosso entendimento; e ao nosso próximo como a nós 

mesmos. 

 

 Ref. Mt 22-37-40. 

http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Para a Glória de Deus – Daniel I. Block 

 

Para ser aceitável a Deus, a adoração deve ser experimen-

tada nos termos de Deus. 

Por isso, Daniel Block examina a adoração na Palavra a 

partir de uma base bíblica abrangente visando resgatar uma 

teologia bíblica do culto. 

Em Para a Glória de Deus, Block enfatiza a questão crucial 

da adoração: devemos nos questionar se Deus está satisfeito com ela, e 

apresenta aos leitores diversas questões relacionadas ao culto e a ver-

dade adoração, que no caso, é a nossa resposta à revelação graciosa 

de Deus. Visando um melhor entendimento, o autor utiliza diagramas, 

gráficos e fotos que beneficia professores e alunos em adoração e cur-

sos bíblicos, assim como pastores e líderes de Igrejas. 

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

SUGESTÃO DE FILME 

Viva - a vida é uma Festa 

(2017) 

 

Como cristãos reformados, devemos sempre questionar 

como a sociedade enxerga e expressa nas mais diversas 

manifestações culturais e artísticas os assuntos que para 

nós são muito bem esclarecidos à luz da Palavra, como a 

questão vida versus morte. Afinal, para nós “ o viver é Cris-

to e o morrer é lucro” 

Em Viva – a vida é uma festa, conhecemos a história de Miguel, um me-

nino de 12 anos que deseja ser um músico famoso, mas que precisa li-

dar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o 

jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mi-



nistério de 100 anos. 

A animação da Disney conta com músicas e cenários encantadores, nos 

leva a refletir sobre  ganância e importância da família e, principalmente, 

nos mostra como em muitas culturas (no caso do longa, a mexicana) a 

vida e a morte estão focadas na satisfação própria e não em Cristo. 

 

(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, deseja aju-

dar, o serviço de Assistência Social da IPA de forma mais intensiva, pro-

cure orientação com algum Diácono. 

 

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). 5. 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);  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 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; 2. os cristãos da Coreia do Norte e pelo ditador Kin Jong-um; 

3. a igreja de Angola e pelo presidente João Lourenço.  

 

V- Outros: 1. Lucas Borges (vícios e conversão); 2.  Luiz Eduardo Ma-

cedo (vícios e conversão); 3.Paulo Coelho e Paulo Neto (conversão). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

30– Wlademir José Orpinelli 

 

04– Mariana Campana 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

06– André Luis Moro 

 

07– Marina Paes de Arruda 

 

10– Gize Helena Carettin 

 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

07– Pastor Wipson e Helena   

(Bodas de Palha) 23 anos 

 

13– Plínio e Selma     

(Bodas de Alabastro) 46 anos 

 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Salmo 67 

Hino nº  68 - Necessidade (Novo Cântico) 

Meditação 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração inicial 

Leitura da Palavra: Salmo 81  

Hino nº 121 -  Perfeição ( Novo Cântico) 

Dízimos e Ofertas - Hino 60 - Ofertório (Novo Cântico) Oração pelo diá-

cono  

Confissão 

Leitura da Palavra: Salmo 32.1-5  

Departamento. Música 

Pregação da Palavra. Tema:   

Texto Bíblico: 

Bênção Apostólica 

Tríplice amém 

 

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

al Presbiteriano) 

 

 

 

______________Prestadores de Serviços_____________ 

 

1. VENDEM-SE QUADROS  

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

naína. 

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR  

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

nomo 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 Cândida.  

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

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 30/12/2018 

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

72 47 25 04 24 23 30 34,7% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

João 
Roberto 

André 
 

13/01 

Roberto 

André 
Fernando 

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 Plínio e Selma 

13/01 Wlademir e Beatriz 

CULTO INFANTIL 

HOJE ——— 

13/01 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Sidnei 

13/01 Presb.  Elizeu 

20/01 Presb. Plínio 

27/01 Presb. Fernando 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

13/01 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. 

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 
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