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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2003 — 13 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 

                                                           

 
 
 

 UM GRITO POR SOCORRO 

 

O Salmo 130 é um grito por socorro. O salmista está no mais profundo abismo da angústia, e 

dali faz ouvir a sua voz. Destacamos sete verdades solenes neste cântico de romagem: 

 

Em primeiro lugar, uma realidade dramática (v. 1a) – "Das profundezas...". O escritor sagrado 

está num poço profundo. Ele caiu ou foi lançado numa cova existencial. Não tem mais como 

descer. Já chegou às regiões abissais de sua dor e do seu desespero. Vive a falência de seus 

recursos. Está no mais profundo abismo, nas profundezas da sua angústia. 

 

Em segundo lugar, um clamor aflito (v. 1b,2). "... clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz; estejam aler-

tas os teus ouvidos às minhas súplicas". O sofrimento nos matricula na escola da oração. Quando estamos afli-

tos, gritamos por socorro. Foi isso que o salmista fez. Das profundezas clamou às alturas. Em sua fraqueza gri-

tou pelo Onipotente. Tendo gritado ao redor e não encontrado nenhum socorro, roga, agora ao Senhor para ou-

vir sua voz e ter seus ouvidos inclinados às suas súplicas. Oh, como é pungente o clamor do aflito! Como é ur-

gente a causa daqueles que estão nas profundezas da sua agonia! 

 

Em terceiro lugar, uma constatação inequívoca (v. 3). "Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, sub-

sistirá?". A dramática realidade vivida pelo salmista tinha a ver com as suas iniquidades. Nada nos faz sofrer 

mais do que o pecado. O pecado é o maior atormentador dos homens. O pecado é o maior mal, pois nos priva 

do maior bem. O pecado é uma falácia. Promete prazer e paga com o sofrimento; promete liberdade e escravi-

za. Promete vida e mata. O pecado é pior do que a doença. É mais desastroso do que a própria morte. O peca-

do separa o homem de Deus no tempo e na eternidade. O pecado sempre levará o pecador mais longe do que 

gostaria de ir, prendê-lo-á mais tempo do que gostaria de ficar e lhe custará um preço mais caro do que gostaria 

de pagar. Oh, se Deus cobrasse de nós nossos pecados, sucumbiríamos! 

 

Em quarto lugar, um perdão restaurador (v. 4). "Contigo, porém, está o perdão, para que te temam". Em vez de 

Deus cobrar nossa dívida, ele no-la perdoa. Em vez de nos condenar pelas nossas iniquidades, ele as cancela. 

Com Deus está o perdão não para que abusemos da graça, mas para que o temamos. O perdão divino deve 

produzir em nós gratidão, reverência e temor. 

 

Em quinto lugar, um desejo profundo (v. 5,6). "Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda; eu espero na sua 

palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guar-

das pelo romper da manhã". Aqueles que são perdoados por Deus e arrancados das profundezas, não só te-

mem a Deus, mas anseiam por ele e esperam na sua palavra. Aquele que viveu apartado dele e jogado no fun-

do do poço por causa de suas iniquidades, agora, perdoado, quer desfrutar da intimidade de Deus e por isso 

anseia por ele mais do que os guardas desejam o romper da manhã, para saírem do turno de seu trabalho e 

voltar ao aconchego do lar, onde desfrutará seu descanso reparador. 

 

Em sexto lugar, um conselho sábio (v. 7). "Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia; nele, copio-

sa redenção". Aquele que recebe o perdão e a restauração de Deus não cala seus lábios. Ele quer repartir com 

outros a mensagem da misericórdia divina. Anuncia sem tardança a copiosa redenção oferecida pelo Senhor. 

Ele sai das profundezas do desespero para ser um semeador de esperança. 

 

Em sétimo lugar, uma verdade consoladora (v. 8). "É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades". O 

povo de Deus só está de pé, em vez de estar nas profundezas, porque é o Senhor quem o redime; e não ape-

nas de algumas iniquidades, mas de todas as suas iniquidades. Ele nos dá completo perdão e nele temos copi-

osa redenção! 

Rev. Hernandes Dias Lopes/  Fonte: http://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=254 



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. 

 

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. 

 

PROJETO NATAL MISSIONÁRIO  

 Campanha de doação voluntária proveniente dos corações de 

irmãs/ irmãos da IPB em todo país para serem repartidas igualmente pa-

ra cada missionário da JMN, APMT, missão Caiuá e PMC, será uma 

oferta natalina para os missionários e famílias. Trazer sua oferta. 

Participe com amor!!! 

 

III- Catecismo Menor: 82. Será alguém capaz de guardar perfeitamente 

os mandamentos de Deus? 

 

R. Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz, nesta vida, 

de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os 

quebranta por pensamentos, palavras e obras. 

 Ref. Rm 3.9-10; Tg 3.2. 

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: 82. Em que tempo se realiza a comunhão em gló-

ria que os membros da Igreja invisível têm com Cristo?  

 

R. A comunhão em glória que os membros da Igreja Invisível têm com 

Cristo realiza-se nesta vida e imediatamente depois da morte, e é final-

mente aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo.  

 II Cor 3:18; Col. 3:3; Luc. 23:43; 11 Cor. 5:8; 1 Tess. 4:17.  
 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A redescoberta da santidade –  

J.I. Packer (2018) 

 

Os crentes são chamados por Deus de volta à santidade. 

Mas para que possam retornar a uma vida santa próxima 

ao Pai, é preciso que conheçam a santidade. Em seu A 

redescoberta da santidade, J.I. Packer apresenta o cami-

nho de volta para a santidade, apontando seu significado 

e também para a verdadeira liberdade e alegria, agora e 

no futuro. 

O caminho da santidade não é fácil, mas através da fé os cristãos res-

ponderão ao mais elevado chamado de Deus: “Sede santos, porque eu 

sou santo”. 

    Além disso, mudarão o cenário atual onde muito escutam 

sermões e leem livros sobre santidade, mas não colocam em prática o 

que aprenderam e não mudam comportamentos. Dessa maneira a obra 

de Packer incentiva não apenas o abastecimento de conhecimentos, 

mas mudanças de hábitos para uma vida próxima a Deus.  

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp778-setembro-2019-34657)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

Dumbo 

(2019) 

 

Com direção de Tim Burton – famoso por seus filmes 

esteticamente encantadores – e com elenco de peso, 

com Colin Farell, Eva Green, Michael Keaton e Danny 

deVito, o live-action de Dumbo é divertido e aposta para 

curtir um tempo em família. 

A história já é conhecida por muitos: Holt Farrier é uma 

ex-estrela de circo que retorna da guerra e encontra 

(sua vida e) o circo em que trabalhava passando por difi-

culdades, perdendo assim seu posto principal e ficando encarregado de 

cuidar de um elefante recém-nascido cujas orelhas gigantes fazem dele 

motivo de piada. No entanto, os filhos de Holt descobrem que o pequeno 

elefante é capaz de uma façanha enorme: voar. 

 Com trilho sonora, figurino e cores encantadoras, Dumbo ainda 

aborda temáticas como altos e baixos das relações familiares, a busca 

por sonhos e consequências da busca desesperada por fama e dinheiro 

– tudo, é claro, de um jeito leve e de fácil compreensão aos pequenos. 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp778-setembro-2019-34657)  
 
 

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-

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp778-setembro-2019-34657
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp778-setembro-2019-34657


sistência 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 ANTERIOR 

08– Dirce Nava Mussarelli 

 

09– Lidiane Silva Santos Marques Barcellos 

 

11– Beatriz Ap. Bonini Palaver Orpinelli 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

14– Joseane Purcino 

 

15– Wellington da Silva Portes 

 

16– Rose Eneide Francisco Rossi 

 

 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Salmo 134 

Oração inicial 

Leitura Bíblica: Salmo 139 

Ofertório (Cântico nº 60) 

Oração Diácono 

Louvor - Cânticos  

Departamento de Música 

Momento de Contrição e Confissão 

Salmo 141 

Oração Silenciosa 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pedro 3.9 

Tema: Unidade em Cristo - herança 

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 

Edgard 

Adalto 
João 

20/10 

Adalto 

João 
Roberto 

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 Zequinha e Dalva 

20/10 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

20/10 

Helena 

Eliana 
Joseane 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

20/10 Presb. Plínio 

27/10 Presb. Fernando 

03/11 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

20/10 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. (João 3:16) 
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