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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2002 — 06 de outubro 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 

                                                           

 
 
 

  
 

A IMUTABILIDADE DE JESUS CRISTO 

 

"Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre" (Hb 13.8). 

 

O autor aos Hebreus está exortando os crentes a se acautelarem acerca das falsas e estra-

nhas doutrinas, recomendando-os a se lembrarem de seus antigos pastores, que lhes pre-

garam a palavra de Deus, a fim de imitarem a sua fé. É nesse contexto que ele afirma a 

imutabilidade de Jesus Cristo. Destacamos, portanto, aqui três verdades solenes: 

 

Em primeiro lugar, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ontem ele foi o Cristo da profecia. Todo 

o Antigo Testamento apontava para ele. Ele é tudo nas Escrituras. Os patriarcas falaram de-

le. Os profetas apontaram para ele. O cordeiro da páscoa era um símbolo dele. O taberná-

culo era um tipo dele. A arca da aliança e os objetos que dentro dela estavam eram sombra 

dele. As festas de Israel anunciavam a ele. Os sacrifícios eram prenúncios do seu sacrifício perfeito. O sábado, 

apontava para ele, o único que oferece descanso verdadeiro para a nossa alma. Jesus Cristo é a semente da 

mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o Maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade 

e o Príncipe da paz. Ele é o Emanuel, o Sol da Justiça e a brilhante Estrela da manhã. Ele o Verbo que se fez 

carne, o Filho do Altíssimo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. 

 

Em segundo lugar, Jesus Cristo é o mesmo hoje. O mesmo que habitou com o Pai em glória excelsa antes que 

houvesse mundo; o mesmo que criou todas as coisas e as sustenta pela palavra do seu poder; o mesmo que na 

plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor; o mesmo que habitou entre nós 

cheio de graça e de verdade, andando por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, está 

conosco; o mesmo que voltou ao céu, derramou o Espírito Santo e está assentado no trono como o governador 

do universo; o mesmo que à destra do Pai exerce a gloriosa função de Sumo Sacerdote e Advogado do seu po-

vo está conosco. Ele é o mesmo em seus atributos e o mesmo em suas poderosas obras. Ele é o Pastor e Bis-

po da nossa alma. Ele é o nosso Refúgio verdadeiro, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a razão su-

prema da nossa vida. Nele não há nenhuma sombra. Em seu caráter não há qualquer variação. Ele é o Rei da 

glória, diante de quem se curvam os exércitos celestiais. Ele é fundamento, o dono, o edificador e o protetor da 

igreja. Ele é a porta da salvação, o caminho para Deus, a verdadeira luz que ilumina a todo homem. O mesmo 

que triunfou sobre os principados e potestades na cruz está conosco. Ele é quem nos toma pela mão direita, 

nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. 

 

Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o mesmo para sempre. Há plena consistência na pessoa de Jesus Cristo. Ele 

nunca mudou nem jamais mudará. Ele é o mesmo que foi ontem, é hoje e será para sempre. Seus atributos são 

os mesmos. Suas obras são as mesmas. O que ele fez e faz, também continuará fazendo. Ele nunca desistiu de 

ser o Redentor, poderoso para salvar e perdoar. Ele nunca abriu mão de sua graça, suficiente para redimir peca-

dores mortos em seus delitos e pecados. Ele pode tudo quanto ele quer. Ele faz tudo conforme o conselho de 

sua vontade. Ele cumprirá cada promessa feita. Ele consumará a história, levando-a ao seu desfecho final. Ao 

fechar as cortinas do tempo e abrir os portais da eternidade ficará notório que ele colocará todos os seus inimi-

gos debaixo de seus pés e reinará soberana e gloriosamente com sua igreja, pelos séculos eternos. Afirmamos, 

portanto, que de eternidade a eternidade ele é Deus. Ele tem em suas mãos o universo. Ele governa sobre as 

nações. Os reinos deste mundo estarão sob o seu governo e ele reinará para sempre, porque nele nunca houve 

nem jamais mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo! 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

Fonte: http://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=253 



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. 

 

SANTA CEIA 

 Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do Senhor. Vo-

cê, membro comungante, não falte! Relembremos a morte e ressurrei-

ção do Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do pão e 

do vinho. 

PROJETO ANA 

 Dia 07/10 (segunda-feira) às 19:30hs, estamos unidas para orar 

por nossos filhos, na residência Maria Ap. Sales. Esperamos vocês!!! 

“A melhor maneira de influenciar os nossos filhos é orando por eles. De-

vemos não apenas falar de Deus para os nossos filhos, mas, sobretudo, 

falar dos nossos filhos para Deus. É tempo de você se colocar na brecha 

em favor de seus filhos!” (Hernandes Dias Lopes).  

 

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 08/10, na casa do 

irmão Fernando Sales. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se 

puder, 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 presbíteros 

para reunião administrativa no dia 26/10 (sábado) das 18h às 20h - nas 

dependências da igreja. 

 

MUDANÇA DE TELEFONE 

 Nosso irmão Fernando Recchia informa novo número de celular: 

99672-4499. Anotem aí. 

  PROJETO NATAL MISSIONÁRIO  

Campanha de doação voluntária proveniente dos corações de irmãs/ ir-

mãos da IPB em todo país para serem repartidas igualmente para cada 

missionário da JMN, APMT, missão Caiuá e PMC, será uma oferta natali-

na para os missionários e famílias. Traga sua oferta. 

Participe com amor!!! 

 

III- Catecismo Menor: 81. O que proíbe o décimo mandamento? 

 

R. O décimo mandamento proíbe todo o descontentamento com a nossa 

condição, todo o movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade 

do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a 

alguma coisa que lhe pertence. 

 Ref. 1Co 10.10; Gl 5.26; Cl 3.5; 1Tm 6.6-10. 

 

  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: 81. Têm todos os crentes sempre a certeza de 

que estão no estado da graça e de que serão salvos?  

 

R. Certeza da graça e salvação, não sendo da essência da fé, crentes 

verdadeiros podem esperar muito tempo antes do consegui-la; e depois 

de gozar dela podem sentir enfraquecida e interrompida essa certeza, 

por muitas perturbações, Pecados, tentações e deserções; contudo nun-

ca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus, que 

os guarda de caírem em desespero absoluto.  

 II Ped 1:10; 1 João 5:13; Sal. 77:7-9, e 22:1 e 31:22, e 73:13-15, 

23; 1 João 3:9; Isa. 54:7-11,  
 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Um Chamado à Reforma Espiritual – D.A Carson 2019 

 
Em Um Chamado à reforma espiritual, Carson mostra como 

o apóstolo Paulo manteve suas prioridades e os valores eter-
nos no centro da oração. Este livro é um manifesto para ora-

ções profundas, centradas no outro, guiadas por Deus que 
vem para ajudar a preencher a necessidade da igreja con-

temporânea: uma vida mais plena de oração. 
Este livro chama os crentes a rejeitar a superficialidade e revolucionar a 

vida abraçando uma abordagem guiada por Deus à oração. 
D. A Carson é professor de pesquisa do Novo Testamento no Trinity 

Evangelical Divinity School, em Deerfield, lllinois, onde está desde 1978. 
Além disso, é o presidente de The gospel Coalition.  

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

Homem-Aranha: Longe de Casa 

(2019) 

 

Ainda em cartaz em alguns cinemas do Brasil, Homem-

Aranha: Longe de Casa dá sequência aos acontecimentos de 

Vingadores: Ultimato. No longa, o herói amigo da vizinhança, 

Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Eu-

ropa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreen-

dido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão ao lado 

de Mysterio, onde precisarão enfrentar vários vilões que surgem em 

grandes como Londres, Paris e Veneza. 

Muito além do enredo clássico de Filmes de heróis, Homem-Aranha: 

Longe de Casa coloca em foco questões como confiança, superação de 

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


traumas e sede de poder.  

Com efeitos visuais e trilha sonora incríveis, o filme ainda conta com 

momentos que nos tiram boas risadas no meio da ação Vale a pena in-

vestir um tempinho em família para curtir mais uma obra de arte da Mar-

vel. 

(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 so-

licitar 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 se-

cretaria 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 

Assistência Social da IPA de forma mais intensiva, procure 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; 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 

08– Dirce Nava Mussarelli 

 

09– Lidiane Silva Santos Marques Barcellos 

 

11– Beatriz Ap. Bonini Palaver Orpinelli 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

06– Fabiana Lozan e Edvaldo Lozan    

(Bodas de Latão ou Lã) 07 anos 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio. Instrumental 

Oração inicial 

Leitura do Salmo 37 

Hino nº  144 “Segurança e Alegria” Novo Cântico 

Oração pela integridade da Igreja diante de Deus e do Mundo. 

Leitura do Lucas 24.1-12 

Oração de Confissão 

Departamento de Música 

Dízimos e Ofertas /Oração de agradecimento 

Santa Ceia -  Leitura 1 Co 11.23-32 

Oração pelas crianças 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pedro 3.8-12 

Tema: Unidade em Cristo 

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.  

 

 

 

 

 

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


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL  

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Amarildo 

Edgard 
Adalto 

13/10 

Edgard 

Adalto 
João 

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 

13/10 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

13/10 

Ana Laura 

Ana Ketili 
Tamires 

  

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

13/10 Presb. Elizeu 

20/10 Presb. Plínio 

27/10 Presb. Fernando 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

13/10 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) 
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