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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2001 — 29 de setembro 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 

                                                           

 
 
 

 COMO AMAR O PRÓXIMO COMO A NÓS MESMOS 

 
 

Os Dez Mandamentos são uma síntese dos mandamentos de Deus. Tratam do nosso amor a 
Deus e ao próximo. Os quatro primeiros mandamentos estão ligados ao nosso relacionamento 
com Deus e os seis últimos ao nosso relacionamento com o próximo. Esses dez mandamentos 
podem ser resumidos no grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próxi-
mo como a nós mesmos. Como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? 

 
Em primeiro lugar, honrando aos pais como as pessoas mais próximas (Ex 20.12). O quinto 
mandamento deixa claro que o nosso relacionamento com o próximo precisa começar dentro 
de nossa casa. Nossos pais devem merecer o melhor da nossa atenção e do nosso respeito. A 

eles devemos tributar obediência e honra. A desobediência aos pais é um sinal de rebeldia e decadência. É im-

possível construir outros relacionamentos saudáveis se não velamos pelo convívio saudável com os nossos pais. 
 
Em segundo lugar, respeitando a vida do próximo (Ex 20.13). O sexto mandamento da lei de Deus é: “Não mata-
rás”. Esta ordem de Deus deixa claro a sacralidade da vida. Uma vez que não está em nossas mãos dar a vida, 
é-nos proibido tirá-la. É Deus quem dá a vida e só ele tem autoridade para ceifá-la. Devemos, portanto, repudiar 

toda forma de sacrifício da vida. Aborto, suicídio, assassinatos e guerras são um atentado contra o próximo e 
uma rebelião contra Deus. A vida é um dom de Deus e nosso papel é cuidar do nosso próximo em vez de destruí
-lo. 
 

Em terceiro lugar, respeitando a honra do próximo (Ex 20.14). O sétimo mandamento da lei de Deus lida com a 
honra do próximo. Quem ama responsavelmente não trai a seu cônjuge nem fere a honra do próximo, possuindo 
o seu cônjuge. O adultério é um atentado contra a instituição do casamento. É um terremoto na vida dos casais. 
É uma conspiração contra a pureza conjugal. 
 

Em quarto lugar, respeitando os bens do próximo (Ex 2015). O oitavo mandamento da lei de Deus proíbe-nos 
qualquer forma injusta, ilícita e desonesta de apropriar-nos indebitamente do que não nos pertence. Balança en-
ganosa, produtos falsificados, plágio, pirataria, opressão econômica, corrupção, favorecimentos escusos, compra 
de sentenças, corpo mole no trabalho, tudo isso, constitui uma quebra deste mandamento. A integridade nos ne-
gócios é um imperativo divino para o ser humano. 

 
Em quinto lugar, respeitando o nome do próximo (Ex 20.16). O nono mandamento da lei de Deus deixa claro que 
o falso testemunho é um pecado gravíssimo, pois seu objetivo é arruinar o nome e a reputação do próximo, omi-
tindo a verdade, promovendo a mentira e pervertendo a justiça. Quando um indivíduo, por maldade ou inveja, 
denigre a imagem do próximo, espalhando boataria e disseminando falsas notícias através das redes sociais, 

sem averiguar a exatidão dos fatos, transgride este mandamento. 
 
Em sexto lugar, respeitando, no coração, tudo o que pertence ao próximo (Ex 20.17). O décimo mandamento da 
lei de Deus proíbe a cobiça. Este mandamento distingue-se dos nove primeiros. É o único mandamento subjeti-

vo. Todos os demais podem ser aferidos pelos tribunais da terra. Este mandamento, porém, é de foro íntimo. Ne-
nhum tribunal da terra, por mais conspícuo, tem competência para julgar foro íntimo. Pois Deus julga foro íntimo. 
Só Deus conhece e sonda os corações. Um indivíduo pode ter uma espiritualidade externa irretocável como os 
fariseus e ainda assim ter um coração podre. Não basta parecer ser piedoso, é preciso sê-lo. Como só Deus co-
nhece e requer a verdade no íntimo, ele exige de nós uma vida sem os laivos da cobiça. Não podemos cobiçar o 

cônjuge do próximo nem o que existe em sua casa. A piedade com contentamento deve ser a marca daqueles 
que foram resgatados por Deus e obedecem a Deus. Concluímos, portanto, dizendo que aquele que ama o pró-
ximo honra pai e mãe, não mata, não adultera, não furta, não diz falso testemunho nem cobiça o que lhe perten-
ce. O amor é o cumprimento da lei! 

 
Rev. Hernandes Dias Lopes / Fonte:https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=252  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=252


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: a definir via WhatsApp) 

  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. 

 

 

CAMPANHA MISSIONÁRIA 

 Foram arrecadados o valor de R$ 1.539,00. A Igreja Presbiteriana 

de Araras agradece a cada pessoa que colaborou. 

 

 

III- Catecismo Menor: 80. Que exige o décimo mandamento? 

 

R. O décimo mandamento exige o pleno contentamento com a nossa 

condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e 

tudo o que lhe pertence. 

 

Ref. Hb 13.5; 1Tm 6.6-10; Lv 19.18; 1Co 13.4-6. 
 

  h t t p : / / w w w . m o n e r g i s m o . c o m /

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: 80. Poderão os crentes verdadeiros ter certeza 

infalível de que estão no estado da graça e de que neste estado perse-

verarão até a salvação?  

 

R. Aqueles que verdadeiramente crêem em Cristo, e se esforçam por 

andar perante Ele com toda a boa consciência, podem, sem uma revela-

ção extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de gra-

ça, e de que neste estado perseverarão até a salvação, pela fé baseada 

na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a dis-

cernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, 

testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus.  

I João 2:3; 1 Cor. 2:12; 1 João 4:13, 16 e 3:14,. 18-21, 24; Heb. 6:11-12; 

Rom. 8:16; 1 João 5:13; 11 Tim. 1: 12.  
 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A vida futura segundo a Bíblia 

William Hendriksen 

 

A vida futura segundo a Bíblia é um livro de apoio para pe-

quenos grupos e de devocional individual com perguntas pa-

ra reflexão e discussão. Nele, William Hendriksen traz uma 

mensagem sobre o futuro que fortalece o presente, apresen-

tando como as Escrituras aborda o futuro e como podemos 

colocar esses ensinamentos em prática. 

O cristão é grato pelo passado, tranquilo no presente e confiante quanto 

ao futuro, e em A vida futura segundo a Bíblia aprendemos como ter um 

coração grato pela vida e bênção a ser herdada, William Hendriksen ini-

ciou a série de Comentários do Novo Testamento, completada por Simon 

Kistemak e publicada pela Cultura Cristã. Escreveu também Mais que 

Vencedores, dessa editora. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp777-agosto-2019-34641)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

O ódio que você semeia 

(2018) 

 

Starr Carter é uma adolescente negra que presencia o as-

sassinato de Khalil, seu melhor amigo, por um policial. For-

çada a testemunhar no tribunal sobre o ocorrido, a jovem se 

vê no meio de uma guerra de ideias, onde acaba sofrendo 

uma série de chantagens. 

Disposta a dizer a verdade pela honra de seu amigo e lutar 

pelo seu lugar na sociedade, Starr começa a perceber que o 

ódio é o que causa tanta discórdia na sociedade atual, colocando pesso-

as que deveriam estar unidas, em uma guerra de ideais distorcidos. 

Por ser um filme com uma temática atual, O ódio que você semeia se 

mostra ideal para discussões em encontro de jovens e adolescentes. Afi-

nal, precisamos preparar nossos jovens para que encontrarem na luz da 

Palavra a voz, entendimento e discernimento para viveram centrado em 

Cristo no meio de uma sociedade polarizada por causas que ao invés de 

semearam a paz e o amor, plantam ódio e discórdia.   

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp777-agosto-2019-34641)  
 
 

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! 
 
 

DOAÇÃO 

 Estamos precisando de doações de roupas para bebê recém-

nascido (masculino). As doações podem ser feitas diretamente na secre-

taria da  igreja. 
 

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. 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp777-agosto-2019-34641
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp777-agosto-2019-34641


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), Fabiana 

Lozan (cirurgia joelho). 

 

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 

23– Valdeliz Ferreira Reis Gomes 

 

24– José Renan dos Santos 

 

27– Ivone Maria Silva dos Santos 

 

27– Gabrielle Coelho 

 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração inicial 

Hino nº  

Leitura da Palavra:  

Momento Contrição 

Hino nº  

Oração Diácono 

Departamento de músicas 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Tema: Direção do Espírito 

Texto Bíblico: João 16.1-24 

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.  

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL  

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Fernando 

Amarildo 
Edgard 

06/10 

Amarildo 

Edgard 
Adalto 

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 Ari e Sônia 

06/10 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

06/10 ———— 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

06/10 Pastor. Wipson 

13/10 Presb. Elizeu 

20/10 Presb. Plínio  

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

06/10 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. (João 3:16) 
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