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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1990 — 14 de julho 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 

                                                           

 
 
 

Diáconos e Presbíteros: Servos de Deus no Corpo de Cristo (3) 

 
1.2. É edificada por Cristo 

 

Ainda que Deus seja suficiente a si mesmo e se satisfaça exclusivamente consigo mesmo, não obstante quer 

que sua glória se manifeste na Igreja. − João Calvino.[1] 

 

“Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja” (Mt 16.18). 

 

 A Igreja de Deus está sendo formada e aperfeiçoada. Por isso, ela não é perfeita, mas, está sendo lapi-

dada pelo próprio Deus: “21no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Se-

nhor,22no qual também vós juntamente estais sendo edificados para habitação de Deus no Espírito” (Ef 2.21-

22). 

 Lutero (1483-1546) trata dessa questão de modo sensibilizante, descrevendo a sua luta e a fragilidade 

aparente da igreja: 

 Nós, pela graça de Deus, esforçamo-nos para conseguir, aqui, em Wittenberg, um tipo ideal de Igreja 

cristã. A Palavra é ensinada entre nós com pureza, os sacramentos estão sendo usados de forma correta, fa-

zem-se exortações e orações para todas as situações, em suma, todas as coisas ocorrem favoravelmente. Mas 

algum fanático poderia impedir rapidamente este curso feliz do Evangelho. Num momento, ele poderia destruir 

aquilo que nós edificamos com grande labor durante muitos anos. (…) A fraqueza e a miséria dessa vida é tão 

grande, caminhamos a tal ponto em meio aos ardis de satanás que, em pouco tempo, algum fanático, muitas 

vezes, destrói e arruína, completamente, aquilo que os verdadeiros ministros edificaram, trabalhando, dia e noi-

te, durante vários anos. Por experiência própria, aprendemos isso, hoje, com grande dor na alma, todavia, não 

podemos curar esse mal. 

 Visto que a Igreja é tão frágil e delicada e é tão facilmente subvertida, devemos estar vigilantes contra 

aqueles espíritos fanáticos que, quando ouviram alguns sermões ou leram algumas páginas nas Sagradas Le-

tras, sem demora, julgam-se mestres de todos os alunos e professores, contra toda a autoridade.[17] 

 A igreja de Deus nessa dimensão terrena, ainda luta contra os inimigos de fora e, a sua própria fragilida-

de interna resultante de seu pecado e acomodação nele. 

 Por isso, “as imperfeições e as marcas na igreja visível ainda estão sendo refinadas pelo Mestre de 

obras”, alegoriza MacArthur.[18] Explorando a figura, podemos dizer que a igreja está em construção: um cantei-

ro de obras com frequência não faz jus à obra que está sendo feita; as coisas se parecem um tanto desarruma-

das, com pilhas de tijolos, areia, pedra, ferro, madeira, ferramentas jogadas, escombros, valetas, etc. 

 Assim é a igreja no tempo presente, com suas imperfeições, constituída por pessoas como nós, preci-

sando ser instruídas, corrigidas, consoladas, estimuladas, enfim, precisando ser acabadas. No entanto, o nosso 

Arquiteto e Mestre de obras tem todo o controle da construção. Ele consumará a sua obra. Ele reunirá as suas 

ovelhas: “Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me convém conduzi-las; elas ouvirão a minha 

voz; então, haverá um rebanho e um pastor” (Jo 10.16). 

 Deus arregimenta o seu povo, concluindo assim, a sua obra iniciada na eternidade: 

 29Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem 

de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30 E aos que predestinou, a esses tam-

bém chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou. 

(Rm 8.29-30). 

 Packer, bem ao seu estilo, escreve de forma consoladora: 

 Essa esperança é uma certeza, pois a sentença justificadora é uma decisão judiciária do último dia, trazi-

da ao presente: é um veredito final, que jamais será revertido. “E aos que justificou, a esses também glorifi-

cou” (Rm 8.30). Observemos que Paulo usa o verbo “glorificar” no passado. Aquilo que Deus decidiu fazer é co-

mo se já o tivesse feito!. De acordo com isso, a pessoa justificada pode ter a certeza de que coisa alguma ja-

mais a separará do amor de seu Salvador e de seu Deus (Rm 8.35ss.).[19] 

(Continua última página) 



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. 

 

 NOVA AGENDA IPA 

 Domingo - Culto Público (as crianças estarão em atividade para-

lela no momento da mensagem) 

  (local no auditório do Hotel Girardelli sito à Rua Silva Jardim, 619 

- Centro (esq. com a Praça Barão). 

  Início às 19h30min e Término às 21h. 

 

  Quarta - feira - Classe Especial 

 (local: a definir via WhatsApp). 

  Início 19h30min até 21h. 

 

  Sábado - Reunião dos Jovens e Adolescentes 

  (local no Templo da IPA ou sala da secretaria) 

  Início 20h até 21h. 

 

(Obs. a liberação dos espaços na igreja estarão condicionados ao crono-

grama das obras) 

 

  As reuniões das sociedades, departamentos, jovens, classe espe-

cial e outras afins poderão acontecer na sala da secretaria/

gabinete pastoral ou Templo da IPA. 

 

  As atividades especiais das crianças serão supridas pela locação 

da chácara e/ou salões de festas na cidade na medida das possibi-

lidades e necessidades, respeitando os limites de gastos aprova-

dos pelo Conselho. 

 

HOMENS EM ORAÇÃO 

 Convidando a todos os Homens a participar da nossa reunião 

nessa semana. Sempre tratamos e estudamos assuntos atuais e presen-

tes no nosso dia a dia e temos buscado o aperfeiçoamento do homem 

chamado para adorar a Deus, liderar sua casa e testemunhar o Cristo 

vivo. Nossas reuniões são realizadas quinzenalmente, sempre às terças-

feiras, às 19:30 hs. Nossa próxima reunião será dia 16/07, na casa do 

irmão Presb. Fernando Sales. Participe! Sua presença muito nos honra-

rá. Se puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

EBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTO ESTÁ SENDO TRANSMITIDO AO VIVO PELO FACEBOOK: 

 https://www.facebook.com/IPararas/ 

 

 

 

SÍMBOLOS DE FÉ  - DE WESTMINSTER  

CAPÍTULO XXXII    -    DO ESTADO DO HOMEM DEPOIS DA MORTE 

 E DA RESSURREIÇÃO DOS MORTOS  

 

I. Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vêm a 

corrupção; mas as suas almas (que nem morrem nem dormem), tendo 

uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As 

almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebi-

das no mais alto dos céus onde vêm a face de Deus em luz e glória, es-

perando a plena redenção dos seus corpos; e as almas dos ímpios são 

lançadas no inferno, onde ficarão, em tormentos e em trevas espessas, 

reservadas para o juízo do grande dia final. Além destes dois lugares 

destinados às almas separadas de seus respectivos corpos as Escritu-

ras não reconhecem nenhum outro lugar.  

 

Gen. 3:19; At. 13:36; Luc. 23:43; Ec. 12:7; Apoc. 7:4, 15; II Cor. 5: 1, 8; 

Fil. 1:23; At. 3:21; Ef. 4:10; Rom. 5:23; Luc. 16:25-24.  

 

II. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão muda-

dos; todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos 

e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos às 

suas almas para sempre.  

 

I Tess. 4:17; I Cor. 15:51-52, e 15:42-44.  

 

III. Os corpos dos injustos serão pelo poder de Cristo ressuscitados para 

a desonra, os corpos dos justos serão pelo seu Espírito ressuscitados 

para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele.  

 

At. 24:l5; João5:28-29; Fil. 3:21.  

 

III- Catecismo Menor : 69. Que proíbe o sexto mandamento? 

 

R. O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida, ou a do nos-

so próximo injustamente, e tudo aquilo que para isso concorre. 

 

Ref. At 16.28; Gn 9.6; Dt 24.6; Pv 24.11-12; 1Jo 3.15. 

 

http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: 69. Que é a comunhão em graça que os mem-

bros da Igreja invisível têm com Cristo?  

 

R. A comunhão em graça que os membros da Igreja invisível têm com 

Cristo é a participação da virtude da sua mediação, na justificação, ado-

ção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta a união com Ele .  

 

Rom. 8:30; Ef. 1:5; 1 Cor. 1:30.  

 

CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor até o 2º domingo de cada mês. Os alimentos doados po-

dem ser trazidos na secretaria da igreja ou para algum diácono no horá-

rio do culto no Hotel Girardelli. E se você, deseja ajudar, o serviço de As-

sistência Social da IPA de forma mais intensiva, procure orientação com 

algum Diácono. 

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 Mudou de endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize suas 

informações junto à secretaria. 

 

FOLHETOS EVANGELÍSTICOS 

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

lísticas disponíveis para quem quiser pegar? Pois é! Se você deseja soli-



citar alguns para distribuir como forma de evangelismo, fale com a Se-

cretária ou algum dos diáconos. Vamos fazer a obra, povo de Deus! 

 

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; Maria Guedes (irmã da Jô), Valéria (Valdeliz), e Lu-

zia (Jô), Clélia de Mello, Luiza de Mello (Ivone), Janaína Cristina de An-

drade (Cirurgia); Elisandra Oliveira Purcino (Cunhada Jose), D.ª Ilze 

(Cirurgia Cateterismo). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira:  1. Por cidadãos mais politizados e honestos; 2. 

Por políticos tementes a Deus; 3. Por políticas públicas, ambientais e 

econômicas justas e sustentáveis; 4. Pelo combate à corrupção dos ci-

dadãos, dos governantes e das instituições de poder (Executivo, Legis-

lativo 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 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. Felipe dos Santos (vícios e conversão); 2. Lucas (vícios e 

conversão) 3. Luiz Eduardo Macedo (vícios e conversão); 4. Paulo Coe-

lho e Paulo Neto (conversão). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

08– Leonardo Alves Rodrigues Pelegrino 

 

09– Eloísa Camargo Paes de Arruda 

 

10– Agnes Campana Baraúna 

 

10– Ana Ketíli Souza Taveira 

 

11– Haroldo José Lucredi Júnior 

 

11– Marina Rodrigues Magalhães 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

14– Pastor Álvaro Almeida de Campos 

 

18– Samuel Luizon de Brito 

 

19– Glaúcia Aparecida Luizon de Brito 

 

19– Adriana Perissato Rodrigues 

 

19– Fernanda C. Parangaba Sales 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Oração inicial 

Leitura Bíblica:  

Departamento de Música 

Dízimos e Ofertas -  

Oração silenciosa, Confissão e Contrição 

Coral - Louvor 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pedro 1.17-21 

Tema: Vivam em Temor Reverente 

Benção 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.  

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL  

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Adalto 

João 
Roberto  

21/07 

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 
Ezequiel e Pedro 

 

21/07 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

21/07 

Malu 

Ana Ketíli 
Tamires 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

21/07 Presb. Plínio 

28/07 Presb. Fernando 

04/08 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

21/07 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) 

   

Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa 

———————————————————————————————————————————————— 

17] Martinho Lutero, Comentário à Epístola aos Gálatas: In: Martinho Lutero: Obras Selecionadas, São Leopoldo, RS.; Porto Alegre, RS.; Canoas, RS.: 

Sinodal; Concórdia; Ulbra, 2008, v. 10, (Gl 1.4), p. 65. Veja também: Ibidem., (Gl 1.2), p. 45). [18]John MacArthur, Eu Amo a Tua Igreja, ó Deus!: In: 

John MacArthur, et. al. Avante, Soldados de Cristo: uma reafirmação bíblica da Igreja, São Paulo: Cultura Cristã, 2010. p. 14). (Alude ao texto de Ef 

2.21-22). [19]J.I. Packer, Vocábulos de Deus, São José dos Campos, SP.: Fiel, 1994, p. 128. 

 

F o n t e :  h t t p s : / / w w w . h e r m i s t e n . c o m . b r / d i a c o n o s - e - p r e s b i t e r o s - 3 / ?

fbclid=IwAR1t_XtVbb3c2wYUrLTXJuEW8iIUFNCLQCELCDbFAdZBZhdlL_S3r7Nejyk 
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