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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1970 — 24 de fevereiro 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 

 
 

UM CLAMOR PELA MISERICÓRDIA DIVINA 

 

"Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva; pois na tua lei está o meu prazer" (Sl 119.77). 

 

O texto em epígrafe traz à baila o clamor de um homem aflito. A miséria, com sua carranca, o encurrala. Não 

vê uma janela de escape na terra, por isso, clama aos céus, por uma intervenção divina. Essa súplica pun-

gente, enseja-nos três lições:  

 

Em primeiro lugar, o clamor profundo de uma alma aflita. "Baixem sobre mim as tuas misericórdias...". Exer-

cer misericórdia com alguém é lançar o coração em sua miséria. O salmista está tão aflito que ele roga a 

Deus não apenas sua misericórdia, mas suas misericórdias. Não suplica que elas venham sobre ele, mas-

que baixem até às suas profundezas. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá e merecemos. Merecemos 

o juízo, e Deus suspende o castigo e nos oferece graça e perdão. Misericórdia é quando sentimo-nos amea-

çados por nossos pecados e reconhecemos que nada merecemos senão a punição, mas então clamamos 

para que Deus suspenda o castigo e nos absolva da culpa. Oh, quantas vezes sentimo-nos atormentados 
por circunstâncias e sentimentos! Nessas horas precisamos clamar para que as misericórdias divinas bai-

xem até nós. Quantas vezes somos esmagados pelo peso das nossas transgressões e nessas horas preci-

samos rogar ao Pai que nos trate não segundo os nossos pecados, mas consoante às suas muitas miseri-

córdias. 

 

Em segundo lugar, o desejo intenso de uma alma perdoada. "... para que eu viva...". O pecado é maligníssi-

mo, pois nos priva da comunhão com o abençoador e nos mantém longe da maior de todas as bênçãos, a 

comunhão com Deus. Longe de Deus reina a morte, pois ele é a vida. Não há vida sem comunhão com 

Deus. Não há comunhão com Deus sem perdão. O salmista clama pelas misericórdias, porque anseia pela 

presença de Deus, onde está a plenitude da vida e da alegria. É claro que a vida a que o escritor sagrado se 

refere é a vida espiritual. Há muitas pessoas que estão saudáveis fisicamente, mas mortas espiritualmente. 

Não anseiam por Deus. Não têm deleite nele. Vivem prisioneiras de seus pecados e ainda se refestelam ne-

les. Estão insensíveis, cegas, surdas, mortas. Não receberam vida. O salmista anseia pela vida! 

 

Em terceiro lugar, uma declaração solene de uma alma adoradora. "... pois na tua lei está o meu prazer". O 

salmista roga pelas misericórdias a fim de voltar à vida. E voltar à vida significa deleitar-se na lei de Deus. 

Dwight L. Moody escreveu na capa de sua Bíblia: "Este livro afastará você do pecado ou o pecado afastará 

você deste livro". É impossível ter prazer na palavra de Deus e no pecado ao mesmo tempo. Somente quan-

do somos perdoados e libertos do pecado, temos intimidade com Deus e somente quando Deus é a razão e 

a maior aspiração da nossa vida, é que teremos prazer em sua lei. A palavra de Deus é mui preciosa. Por 
ela nascemos, crescemos e somos fortalecidos. Ela é nosso alimento e nosso tesouro. Nosso mapa e nosso 

guia. Nossa fonte de consolo e ensino. Nosso única regra de fé e prática. Nela está o nosso prazer. Por 

meia dela conhecemos a Deus e seus propósitos. Através dela somos purificados e chegamos à maturidade 

cristã. Por meio dela, Deus, através da igreja, chama os seus escolhidos. É tempo de clamarmos pela mani-

festação das misericórdias divinas, para que haja na igreja prazer em Deus e deleite em sua lei. 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes / Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=221 



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. 

 

ANOTE NOSSO NOVO NÚMERO: 

(19) 3351-1403 
 

   
REV. WIPSON - VIAGEM 

 O Rev. Wipson estará ausente em função de estar atendendo a 

convite para pregar no Culto de gratidão a Deus pelo aniversário da 

Igreja Presbiteriana de Valparaíso, em Goiás.  Oremos para que Deus 

o abençoe nessa viagem. Quem nos trará a mensagem no Culto Do-

minical na IPA  será o Presb. Plínio Cardin.  

 

 
    SAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HOMENS EM ORAÇÃO 

 “Estaremos  retomando o ciclo de reuniões neste novo ano, a 

partir de próxima semana. Convidamos a todos os Homens a partici-

par da reunião dia 26/02 terça-feira, às 19h30min na casa do Irmão 

João Eduardo. Participe! Aguardamos sua presença, que muito nos 

honrará, leve um prato de doce ou salgado”. 
 

CONVOCAÇÃO   

 “O presidente do Conselho - IPA, Rev. Wipson da S. Almeida, 

no uso das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os pres-

bíteros para reunião administrativa no dia 09/03 às 18hs - nas depen-

dências da igreja. 
 

COMPROVANTES  FISCAIS 

 Solicitamos aos irmãos encarregados dos diversos setores/

departamentos que ao executarem despesas (autorizadas) para a 

igreja, exijam comprovantes fiscais válidos (cupons Fiscais, NFs) em 

nome de Igreja Presbiteriana de Araras constando o CNPJ. 

 
 

 

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. 

 Nova dupla se dispuseram a fazer parte da recepção, Ezequiel 

e Pedro; recebam nosso carinho e afeto. Sejam Bem Vindos! 

 
SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER   

CAPÍTULO XVI   -  DAS BOAS OBRAS  

I. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa 

palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos 

homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de 
boa intenção.  

 Miq. 6:8; Rom. 12:2; Heb. 13:21; Mat. I5:9; Isa. 29:13; I Ped. 

1:18; João 16:2; Rom. 10:2;1 Sam. I5:22; Deut. 10:12-13; Col. 

2:16, 17, 20-23.  

 

II. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, 

são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira; por elas os 

crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edifi-

cam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a bo-

ca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são, criados em 

Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em 

santificação, tenham no fim a vida eterna.  

 Tiago 2:18, 22; Sal. 116-12-13; I Ped. 2:9; I João 2:3,5; II Ped. 

1:5-10; II Cor. 9:2; Mat. 5:16; I Tim. 4:12; Tito 2:5, 912; I Tim. 6:1; 

I Pedro. 2:12, 15; Fil. 1,11; João 15:8; Ef. 2:10; Rom. 6:22.  

 

III. O poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios 

fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que se-

jam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já recebe-
ram, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar ne-

les o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito; contudo, não de-

vem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a 

cumprir qualquer dever senão quando movidos especialmente pelo 

Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que 

há neles.  

 João I5:4-6; Luc. 11:13; Fil. 2:13, e 4:13; II Cor. 3:5; Ef. 3:16; Fil. 

2:12; Heb. 6:11-12; Isa. 64:7.  

II– Catecismo Maior:49. Como se humilhou Cristo na sua morte?  

R. Cristo humilhou-se na sua morte porque, tendo sido traído por Ju-

das, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo 

mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguido-

res, tendo também lutado com os terrores da morte e os poderes das 

trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, Ele deu a 

sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e 

maldita morte da cruz.  
 Mat. 27:4, e 26:56; Isa. 53:3; Mat, 27:26; Luc, 22:44; Mat. 27:46; 

Isa. 53:10; Mat. 20:28; Fil. 2:8; Gal. 3:13.  

 

III- Catecismo Menor: 49. Qual é o segundo mandamento? 

R. O segundo mandamento é: "Não farás para ti imagem de escultura, 

nem figura alguma de tudo que há em cima no Céu, e do que há em-

baixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas, debaixo da 

terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque eu sou o Senhor 

teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniqüidade dos pais nos filhos 

até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem; e que 

usa de misericórdia com milhares daqueles que me amam e que guar-

dam os meus preceitos". 



 Ref. Ex 20.4-6. 

 

http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 
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 Assistência Social da IPA de forma mais intensi-

va, procure orientação com algum Diácono. 
 

MUDANÇA 

 Atenção, se você mudou de endereço, trocou o número de te-

lefone, celular, mudou de endereço eletrônico. Favor, ligar durante a 

semana para Joseane (secretária) e informar seus novos dados. Des-

ta forma, conseguiremos nos comunicar melhor. Agradecemos a com-

preensão! 

 
FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

Você sabia que a IP Araras possui folhetos com mensagens evan-

gelísticas disponíveis para quem quiser pegar? Pois é! Se você dese-

ja solicitar alguns para distribuir como forma de evangelismo, fale 

com a Secretária ou algum dos diáconos. Vamos fazer a obra, povo 

de Deus! 

 
ACONSELHAMENTO PASTORAL 

 O Reverendo Wipson estará à disposição para aconselhamen-

to bíblico no gabinete pastoral, durante a semana. Se precisar, ligue e 

agende um horário com a Secretária. 
 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 
*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, 
Avivamento Espiritual, Santidade de Vida. 2. Pelos oficiais e suas fa-
mílias: presbíteros e diáconos. 3. Processo de reforma e construção 
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 filhos. (Efésios 
6:4 NVI). 5. Conversão 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. Wip-
son, 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 Ora-
ção, Casais, 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), Clélia de Mello, 

Luiza de Mello (Ivone). 

 
III- Política  

*Pela nação brasileira: 1. Eleições em 2018. 2. Por cidadãos mais po-

litizados 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 institui-

ções 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 pelo seu presiden-

te 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 

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

(conversão). 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

20– José Salvador Lussari 

 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

25– Mateus Lussari Palma 

 

28- Sônia Camilo Alonso 

 

28– Maria Eduarda Guzella da Silva 

 

 
LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio 

Oração 

Leitura da Palavra. Texto Bíblico: Salmo  73 

Hino nº 289 - Compaixão “Novo Cântico” 

Meditação 

Divisão p/ aula 

Aniversariantes da Semana 
Avisos  

Oração Encerramento 

 
LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Equipe de Louvor: Chamada a Adoração 

Oração inicial 

Leitura da Palavra: Texto Bíblico: Salmo 141 

Entrega Dízimos e Ofertas  - Hino 62 - “Hino de Gratidão”  

Dep. Música 

Oração Silenciosa 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Tema:  

Texto Bíblico: 

Bênção apostólica 

Tríplice amém 

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

nual 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, au-

tônomo e profissional liberal.  
 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 17/02/2019 

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

77 24 53 08 53 50 61 68,8% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

João 

Roberto 
André 

03/03 

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 

03/03 Fernando e Eliana 

CULTO INFANTIL 

HOJE Juliana / Tamires 

03/03 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

03/03 Pastor. Wipson 

10/03 Presb. Plínio 

17/03 Presb. Fernando 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

03/03 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: _______________________________________________ 

Texto Bíblico: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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