
 

Rua Júlio Mesquita, 407 - Centro - Araras - SP CEP 13600-060 Tel.: 3544-4382 
 
CNPJ: 44.701.399/0001-03 
BANCO DO BRASIL 
AG: 0341-7  CC: 4275-7 
 
 
CULTOS DOMINICAIS: 
Escola Dominical, às 09:00h 
Culto de Adoração, às 19:00h 
 
 
LIDERANÇA: 
 
Rev. Wipson S. Almeida (titular) 
 
 
Rev. Álvaro A. Campos (jubilado) 
 
 
Presbíteros: 
 
Elizeu Martins 
 
 
Fernando Sales 
 
 
Marcos Denzin 
 
 
Plínio Cardin 
 
 
Sidnei Mathias 
 
 
Diáconos: 
 
Adalto Merquiades 
 
 
Amarildo Simeão 
 
 
André Moro 
 
 
Edgard Araújo 
 
 
Fernando  Recchia 
 
 
João Eduardo Paschoalini 
 
 
José Cláudio (Zequinha) 
 
 
Roberto  Recchia 
 
 
Superintendente: 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Marcos Denzin 
 
 

BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1964 — 13 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 

 
 

Três Verdades Solenes Sobre o Homem 
 

A origem do homem está ancorada em Deus. O homem foi criado e criado à imagem e semelhança de Deus. 

Não veio à existência por meio da evolução, mas saiu das mãos do criador. Três verdades sobre o homem são 

destacadas nas Escrituras: 

 

Em primeiro lugar, a magnitude da sua posição original na criação. Deus criou o homem perfeito. Criou-o como 

um ser físico, moral e espiritual. Criou-o para o maior de todos os propósitos, ser glorificado nele. Criou-o como 

o maestro da grande orquestra da criação. Criou-o para dominar sobre as aves dos céus, os animais do campo 

e os peixes do mar. O homem foi colocado no mundo como o gestor do universo, como o administrador da cria-

ção, como o mordomo da natureza. O homem foi criado um pouco menor do que Deus (Sl 8.5). Oh, quão privile-

giado é o homem, quão magnífica é sua honra, quão exaltada é a sua posição na ordem da criação. E isso, não 

apenas por causa da nobreza de sua pessoa, mas também por causa da grandeza de sua missão. Todas as coi-

sas lhe estavam sujeitas.  

 

Em segundo lugar, a tragédia da sua condição atual. O homem criado livre escolheu usar sua liberdade para 

pecar. Tendo plena comunhão com Deus, foi banido da presença de Deus pelo pecado. Sendo o gestor da natu-

reza e tendo tudo sob seu comando, viu a natureza tornar-se-lhe hostil. Os animais dóceis tornaram-se feras. A 

terra benfazeja produziu espinhos e abrolhos. O trabalho deleitoso produziu-lhe suor em sua face. A relação har-

moniosa com sua mulher, passou a ser marcada por conflitos. Dar à luz a um filho tornou-se missão penosa e 

cheia de dores para sua mulher. O homem caiu num estado de depravação e miséria. Perdeu sua comunhão 

com o criador e passou a ter medo de Deus. Perdeu sua liberdade e tornou-se escravo. Perdeu sua alegria e 

passou a ser esmagado pela culpa. O homem que tinha acesso à arvore da vida, morreu em seus delitos e pe-

cados. Adão, como cabeça federal da raça, precipitou toda a raça num estado de decadência e miséria. Por ele 

o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Todos morreram porque todos pecaram. Não há justo ne-

nhum sequer. Oh, que tragédia terrível foi a queda! Oh, quão maligníssimo é o pecado! É pior do que sofrimento 

e a morte, que ele trouxe em suas asas. 

 

Em terceiro lugar, a glória de sua restauração em Cristo. A imagem de Deus criada no princípio, desfigurada pe-

la queda, é, agora, restaurada em Cristo. O homem perdido é encontrado. O homem escravo é liberto. O ho-

mem morto recebe vida eterna. O homem corrompido é lavado. O homem arruinado pelo pecado é redimido e 

restaurado. Pela obra do Espírito Santo ele nasce de novo e torna-se nova criatura. Tudo se faz novo em sua 

vida. Ele é arrancado da casa do valente, do império da trevas e transportado para o reino da luz. Outrora era 

escravo do diabo, agora é filho de Deus. Outrora vivia com o pescoço da coleira do pecado, agora deleita-se na 

santidade. Outrora, vivia segundo o curso deste mundo, andava segundo seus pensamentos e era filho da ira, 

mas agora deleita-se em Deus, tem prazer em sua palavra. Outrora, vivia sem esperança e sem Deus no mun-

do, agora regozija-se na esperança da glória de Deus. Outrora, era mesquinho, avarento, egoísta e fazia tudo 

para agradar sua própria carne, agora seu propósito é alegrar o coração de Deus através de um serviço abne-

gado ao próximo. Outrora, seus olhos eram cheios de cobiça e impureza, agora deleita-se na santidade. Outro-

ra, amava as coisas, usava as pessoas e era inimigo de Deus, agora adora a Deus, ama as pessoas e usa as 

coisas para honrar a Deus e servir ao próximo. Na criação Deus fez o homem um ser honrado. Na redenção, 

Deus devolveu ao homem sua dignidade e o fez assentar-se com Cristo, nas regiões celestes. Na glorificação, 

Deus levará o homem para sua glória eterna, onde ele reinará com Cristo pelos séculos eternos! 

 

 

Reverendo Hernandes Dias Lopes/Diretor executivo da LPC 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=142 

 



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  

 

            13/01/2019: Presb. Marcos 

            20/01/2019: Presb. Plínio 

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

 

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. 

 
ENCONTRO DE CASAIS 

 “A exemplo dos demais ministérios, não teremos Encontro de Ca-

sais neste mês de janeiro. Retornaremos em março. 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER 

CAPÍTULO IX    -  DO LIVRE ARBITRIO  

 

I. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade, que ele nem é força-

do para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer 

necessidade absoluta da sua natureza.  

Tiago 1:14; Deut. 30:19; João 5:40; Mat. 17:12; At.7:51; Tiago 4:7.  

 

II. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de 

querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmen-

te, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder.  

Ec. 7:29; Col. 3: 10; Gen. 1:26 e 2:16-17 e 3:6.  

 

III. O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo 

o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a 

salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse 

bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu pr6prio poder, converter-

se ou mesmo preparar-se para isso.  

Rom. 5:6 e 8:7-8; João 15:5; Rom. 3:9-10, 12, 23; Ef.2:1, 5; Col. 2:13; 

João 6:44, 65; I Cor. 2:14; Tito 3:3-5.  

 

IV. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de 

graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e, somente pela 

sua graça, o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espi-

ritualmente bom, mas isso de tal modo que, por causa da corrupção, ain-

da nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja 

somente o que é bom, mas também o que é mau.  

Col.1: 13; João 8:34, 36; Fil. 2:13; Rom. 6:18, 22; Gal.5:17; Rom. 7:15, 

21-23; I João 1:8, 10.  

 

V. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e 

imutavelmente livre para o bem só.  

Ef. 4:13; Judas, 24; I João 3:2.  

 

II- Catecismo Maior: 43. Como exerce Cristo as funções de profeta?  

 

R. Cristo exerce as funções de profeta revelando a igreja em todos os 

tempos, pelo seu Espírito e Palavra, por diversos modos de administra-

ção, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua 

edificação e salvação.  

 

João 1:18; 1 Pedro 1:10-12; Heb. 1:1-2; João 15:15; Ef. 4:11-13; João 

20:31.  
 

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

catecismomaior_westminster.htm) 

 

III- Catecismo Menor:  43. Qual é o prefácio dos dez mandamentos? 

 

R. O prefácio dos dez mandamentos é: "Eu sou o Senhor teu Deus, que 

te tirei da terra do Egito, da casa da servidão". 

Ref. Ex 20.2. 

 

http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A Inspiração e inerrância das Escrituras 

(1998) 

 

A Inspiração e inerrância das Escrituras desenvolve, expli-

ca e comprova com clareza a síntese que a Bíblia é o re-

gistro inspirado pelo Espírito Santo da revelação de Deus. 

De leitura tranquila, a obra de 1998 é de ideal para os cris-

tãos brasileiros modelados em uma sociedade onde misti-

cismos e crenças se misturam com a Revelação Divina, pois o autor ex-

plica de maneira clara o seu ponto de visto reformado sobre o poder das 

Escrituras. 

O Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa, autor de A Inspiração e inerrâ-

ncia das Escrituras, integra a equipe de pastores da 1º IP de São Ber-

nardo do Campo, São Paulo, SP, ensina teologia no JMC, é membro do 

CECEP e do Conselho Editorial do Brasil Presbiteriano. 

http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-770-janeiro-2019-34118 

 

SUGESTÃO DE FILME 

O Rei Leão (1994) 

 

Uma das maiores produções dos estúdios Disney, o clássico 

O Rei Leão voltou a ser assunto no final de 2018, o motivo: o 

primeiro trailer do live-action que será lançado esse ano foi 

divulgado e vinculado nas redes sociais. 



Minutos depois o clássico “infantil” estava entre os assuntos mais fala-

dos da internet, nos levando a relembrar críticas pertinentes sobre o lon-

ga, como o paganismo apresentado. Mas também nos atentando a as-

suntos pertinentes como amizade verdadeira e lealdade. 

Para quem não sabe, o filme nos conta a história de Simba, herdeiro do 

trono do Rei Leão Mufasa e da rainha Sarabi, que ao crescer é envolvi-

do nas artimanhas de seu tio Scar o invejoso e maquiavélico irmão de 

Mufasa, que planeja livrar-se do sobrinho e herdar o trono. 

O filme polêmico estará em foco durante 2019 nos apresentando uma 

história de certo modo encantadora e cheia de efeitos visuais fascinan-

tes. 

http://ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-770-janeiro-2019-34118 

 

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 (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). 

 

 *Agradecimento: Samuel (Valdeliz) - orações que tem recebido 

dos irmãos. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

06– André Luis Moro 

 

07– Marina Paes de Arruda 

 

10– Gize Helena Carettin 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

13– Plínio e Selma     

(Bodas de Alabastro) 46 anos 

 

 

LITURGIA MATUTINA 

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico:  Salmo 19.1-14 

Hino nº  47 -  Louvor e Glória (Novo Cântico) 

Meditação 

Aniversariantes da Semana 

Avisos  

Oração Encerramento 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Equipe de Louvor: 1º Cântico 

Oração 

Leitura da Palavra: Texto Bíblico:  

Ofertório/Hino nº /Oração Diácono 

Cântico: Dep. Música. 

Momento Contrição e Confissão: 

Oração Silenciosa 

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 06/01/2019 

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

72 50 22 2 22 22 24 30,5% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Roberto 
André 

Fernando 
 

20/01 

André 

Fernando 
Amarildo 

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 Wlademir e Beatriz 

20/01 Frank e Érica 

CULTO INFANTIL 

HOJE ——— 

20/01 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

20/01 Presb.  Fernando 

27/01 Presb. Fernando 

03/02 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

20/01 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. 

ANOTAÇÕES DA MENSAGEM 

Título: _______________________________________________ 
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