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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2004 — 20 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 

                                                           

 
 
 

O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO 

 

O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único realizado por Jesus que está 

registrado nos quatro evangelhos. Daí sua indisputável importância. Esse episódio enseja-

nos algumas preciosas lições. Vejamos: 

 

Em primeiro lugar, Jesus demonstra seu cuidado à multidão no dia de seu luto. Se não bas-

tasse a correria do ministério, sem tempo se quer para comer, Jesus acabara de receber a 

notícia de que João Batista, seu primo e precursor, acabara de ser degolado na prisão, por 

ordem de Herodes. Nessa hora de dor, ele ainda encontra tempo para atender a uma multi-

dão aflita, ensinando-a, curando seus enfermos e multiplicando pães e peixes para mitigar 

sua fome. Os dramas da vida não são impedimentos para a prática do amor nem estorvos 

para servir ao próximo. 

 

Em segundo lugar, Jesus nunca é pego de surpresa, quando nossos problemas parecem insolúveis. Quando Je-

sus viu a multidão faminta, naquele deserto, já sabia o que estava para fazer. Nossos problemas não o tomam de 

surpresa. Nossas necessidades não esgotam seus recursos. Nossos impossíveis não colocam limites em seu po-

der. Antes de enfrentarmos nossos dramas, ele já os conhece e já sabe o que vai fazer para resolvê-los. 

 

Em terceiro lugar, Jesus mesmo sendo onipotente realiza seus prodígios a partir do que temos e não daquilo que 

não temos. Como Felipe era de Betsaida e eles estavam na região de Betsaida, Jesus perguntou a ele, onde 

comprariam pão para tanta gente. Felipe jogou a solução do problema para frente, dizendo a Jesus que precisari-

am trabalhar duzentos dias para conseguirem dinheiro suficiente para alimentar tanta gente. André, por sua vez, 

apresentou a Jesus um menino que tinha consigo cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas diante da escas-

sez desse orçamento para uma demanda tão grande, logo expressou sua opinião: “Mas, o que é isso para tanta 

gente”. Jesus que criou o universo sem matéria preexistente, multiplicou o que tinham em mãos. O pouco que te-

mos nas mãos de Jesus pode alimentar multidões. O que nos é impossível, torna-se realidade nas mãos de Je-

sus. 

 

Em quarto lugar, Jesus faz o milagre da multiplicação, mas a distribuição deve ser realizada pelos seus discípu-

los. O pão que alimenta o povo vem de Jesus, mas a entrega desse pão ao povo, passa pelas mãos de seus dis-

cípulos. Só Jesus tem pão com fartura, mas quem deve distribuir esse pão aos famintos somos nós. Cabe-nos 

alimentar as multidões com o pão que recebemos das mãos de Jesus. Ele é o Pão da Vida. Só ele pode saciar 

para sempre a fome espiritual das multidões. Nosso papel não é multiplicar as pães, mas distribui-los. 

 

Em quinto lugar, Jesus multiplica o pouco que temos, mas não permite desperdício do que sobeja. Não é porque 

temos pão com fartura que temos o direito de desperdiçar o que sobeja. Jesus ordenou que fossem recolhidas as 

sobras. Vale destacar que os discípulos, como aquela multidão, também estavam famintos. Estavam o dia todo 

em lugar deserto. Então, ao recolherem o que sobejara descobriram que sobraram doze cestos de pães, ou seja, 

um cesto para cada discípulo. Como o alimento era o salário dos trabalhadores (Mt 10.10), Jesus está mostrando 

que nunca faltará a provisão para aqueles que se dedicam ao seu trabalho. 

 

Em sexto lugar, Jesus não apenas supriu as necessidades imediatas da multidão, mas também se compadeceu 

dela como ovelhas sem pastor. Para Jesus a motivação precede a ação. Não basta fazer, é preciso fazer com a 

motivação certa. Porque Jesus se compadeceu da multidão, mesmo estando de luto e exausto, ensinou, curou e 

alimentou a multidão. Porque se compadeceu de nós, desceu do céu, foi moído como trigo na cruz, para ser o 

pão nutritivo que alimenta nossa alma, para sempre! 
 

Rev. Hernandes Dias Lopes//   Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=255  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=255


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. 

 

CONVOCAÇÃO PARA OS OFICIAIS ELEITOS 

“ O presidente do Conselho - IPA, Rev. Wipson da S. Almeida, no uso 

das suas atribuições, vem respeitosamente, convocar os  Oficiais eleitos 

na última assembleia para comparecer  na próxima reunião administrati-

va no dia 26/10 (sábado) das 18h às 20h - nas dependências da igreja. 

 

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 22/10, na casa do 

irmão Presb. Sidnei . Participe! Sua presença muito nos honrará. Se pu-

der, leve um prato de doce ou salgado. 

 

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: 83. São igualmente odiosas todas as transgres-

sões da lei? 

 

R. Alguns pecados em si mesmos, e em razão de circunstâncias agra-

vantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. 

Ref. Sl 19.13; Mt 11.24; Lc 12.10; Hb 2.2-3. 

 

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: 83. Qual é a comunhão em glória com Cristo de 

que os membros da Igreja invisível gozam nesta vida?  

 

R. Aos membros da Igreja Invisível são comunicadas, nesta vida, as pri-

mícias da glória com Cristo visto serem membros dEle, a Cabeça, e, es-

tando nEle têm, parte naquela glória que na sua plenitude lhe pertence; 

e como penhor dela sentem o amor de Deus, a paz de consciência, o 

gozo do Espírito Santo e a esperança da glória. Do mesmo modo, o sen-

timento ,da ira vingadora de Deus, o terror da consciência e uma terrível 

expectação do juízo, são para os ímpios o princípio dos tormentos, que 

eles hão de sofrer depois da morte.  

 

Ef. 2:5-6; Rom. 5:5; 11 Cor. 1:22; Rom. 5:1-2 e 14:17; Gen. 4:13; Mat. 

27:4; Heb. 10:27; Mar. 9:48.  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Cristo o Senhor: a Reforma e o Senhorio na Salvação - 

 Michael S. Horton 2000 

 

Organizado por Michael Horton, Cristo o Senhor desvenda 

as inadequações teológicas e pastorais dos extremos e 

apresenta uma alternativa bíblica que permanece fiel à tra-

dição evangélica e à experiência cristã de pecado e graça. 

Para isso, Horton reuniu escritores talentosos com o objeti-

vo de despertar os olhos dos leitores, livrando-os da supo-

sição de que podem ser apenas “mestres da Bíblia” sem 

cuidadosa reflexão teológica de um determinado ponto de vista sistemá-

tico. 

É leitura obrigatória para pastores que lutam com a angústia e a confu-

são resultante em suas congregações. Pois, como afirma Alister E. 

McGrath, responsável pelo prefácio do livro, “este livro oferece alimento 

substancial, que nutrirá e sustentará a igreja atual para os desafios do 

amanhã”. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp779-outubro-2019-34705)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

500 dias com ela 

(2009) 

 

O drama romântico já é conhecido e queridinho de muita 

gente. 

Nele acompanhamos o escritor Tom, que se surpreende 

quando sua namorada Summer termina o relacionamento 

repentinamente. 

A partir do ponto de vista do romântico escritor, vemos 

flashes dos 500 dias que eles passaram juntos para ten-

tar descobrir onde o seu amor se perdeu. Começamos a notar o quanto 

Tom criou expectativas e abriu mão de paixões e ideias para agradar 

Summer, e notamos que ele não faz isso por amor, mas sim como uma 

forma de ser aceito e preencher um vazio em sua vida. 

O filme é excelente para debater questões relacionais com jovens e ado-

lescentes, afinal, serve como pano de fundo para lembrar que apenas 

em Cristo acharemos a resposta de uma vida plena e de um relaciona-

mento saudável. Lembre-se de verificar a classificação etária! 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp779-outubro-2019-34705)  

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp779-outubro-2019-34705
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp779-outubro-2019-34705


 

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 ANTERIOR 

14– Joseane Purcino 

 

15– Wellington da Silva Portes 

 

16– Rose Eneide Francisco Rossi 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

20– Amanda Cristina Moreira Mathias 

 

20– Edvando Pires 

 

22– Bianca Coelho 

 

23– Matheus da Costa Rodrigues 

 

26– Marcos F. Beda 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

21– Rafael e Maria Luiza Raxkid    

(Bodas de Cretone ou Água Marinha) 19 anos 

 

21– Ana Laura e Wellington Portes    

(Bodas de Algodão) 02 anos 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Leitura devocional: Salmo 8.1-9 

Oração (adoração/invocação) 

Leitura Congregacional: Salmo 8.1-9 

Hino 116 - “União com Deus” (Novo Cântico) 

Leitura: 2 Co 5.18-21 (Contrição) 

Oração de Confissão 

Hino 137 - “Abrigo no Temporal” 

Dízimos e Ofertas/ Oração 

Departamento de Música 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pe 3.13-14 

Tema: Sofrimento - Livramento 

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 

27/10 
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 Plínio e Selma 

27/10 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

27/10 
Malú 

Juliana 
Tainá 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

27/10 Presb. Fernando 

03/11 Pastor. Wipson 

10/11 Presb. Sidnei 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

27/10 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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