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  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 

                                                           

 
 
 

À SOMBRA DAS TUAS ASAS 

"Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas 

asas" (Sl 36.7). 

O Salmo 36 foi escrito por Davi. O poeta-mor de Israel faz um contraste entre os ímpios e os que 

conhecem a Deus. Aqueles não têm temor de Deus, estes se aninham debaixo das sombras de 

suas asas; aqueles abrigam a transgressão no coração, estes fartam-se da abundância da casa 

de Deus; aqueles se vangloriam de sua iniquidade, porque tolamente imaginam que seus peca-

dos jamais serão descobertos e odiados, estes bebem das torrentes das delícias de Deus; aque-

les têm nos lábios malícia e dolo, estes exaltam as virtudes de Deus; aqueles maquinam o mal 

em seu leito e se detém no caminho da maldade, não se despegando dele, estes vivem na luz, 

tendo comunhão com aquele que é o manancial da vida; aqueles, os obreiros da iniquidade, são 

derrubados para nunca poderem se levantar, estes, os que conhecem a Deus e são retos de coração, desfrutam 

da contínua benignidade e justiça de Deus. 

 

Depois que Davi faz este contraste nos versículos 1 a 4, agora, passa a uma descrição eloquente dos atributos de 

Deus. Ele está encantado com a benignidade de Deus (v. 5), com a fidelidade de Deus (v. 5), com a justiça de 

Deus (v. 6) e com os juízos de Deus (v. 6). Destacaremos esses quatro pontos importantes: 

 

Em primeiro lugar, a benignidade de Deus chega até aos céus (v. 5). Deus é benigno. Ele sempre trabalha para o 

nosso bem. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas consoante à sua muita benignidade. Assim como 

ele mesmo é elevado, também é elevada a sua benignidade. Sua benignidade é, também, preciosa (v. 7). Por es-

sa razão, os filhos dos homens podem correr para debaixo de suas asas na hora da tempestade. Por isso, os pe-

cadores podem encontrar perdão e descanso à sombra de suas asas. Porque Deus é benigno, aqueles que têm 

comunhão com ele, e habitam em sua casa, fartam-se da abundância dessa casa. Ali, Deus lhes dá a beber das 

torrentes de suas delícias (v. 8). Em Deus está o manancial da vida e só na presença dele, que é a verdadeira luz, 

podemos ver a luz (v. 9). 

 

Em segundo lugar, a fidelidade de Deus chega até às nuvens (v. 5b). Deus é fiel a si mesmo, às suas promessas e 

ao seu povo. Sua palavra não pode falhar. Nenhuma de suas promessas jamais caiu por terra. O que ele promete, 

ele cumpre. O que ele faz, ninguém pode desfazer. Nossa salvação está firmada na fidelidade de Deus. Nossa se-

gurança está ancorada em quem Deus é, no que ele fez e no que ele promete em sua palavra. Sua fidelidade che-

ga até às nuvens. Deus é absolutamente confiável. Sua reputação jamais foi abalada. Seu caráter jamais sofreu 

variação. Ele é o mesmo, para sempre o mesmo benigno e fiel. 

 

Em terceiro lugar, a justiça de Deus é como as montanhas (v. 6). As montanhas são um símbolo daquilo que é es-

tável e não pode ser abalado pelo braço da carne. Deus é justo, inabalavelmente justo. Sua justiça é imperturba-

velmente sólida. Ninguém pode arrancá-la ou transportá-la. Deus é justo em seu ser, em seus decretos e em suas 

obras. Podemos encontrar abrigo debaixo de suas asas, porque a tempestade que deveria cair sobre nós, caiu 

sobre seu Filho, e Deus satisfez toda a sua justiça em seu Filho, para nos fazer beber de suas delícias para sem-

pre. 

 

Em quarto lugar, os juízos de Deus são como um abismo profundo (v. 6b). Os abismos profundos são um emble-

ma daquilo que o homem não pode descortinar nem entender. Por mais peregrina que seja a inteligência humana 

e por mais robusto que seja o seu conhecimento, nenhum homem jamais conseguiu penetrar nas profundezas dos 

juízos divinos. Deus é infinitamente maior do que o homem pode compreender. Seus juízos são inescrutáveis. 

Seus pensamentos são assaz profundos. Deus é incognoscível até revelar-se a nós. Mas, conhecer a Deus é viver 

sob a sombra de suas asas, é fartar-se da abundância de sua casa, é beber das torrentes de suas delícias e abas-

tecer-se do manancial da vida. 

Rev. Hernandes Dias Lopes  //  Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=256 



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. 

 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS 

Hoje, vamos juntos agradecermos a Deus pelos 60 anos da nossa SAF 

(Sociedade Auxiliadora Feminina).  

 

SAF querida, parabéns! 

Que possas sempre crescer, 

Que tuas sócias se consagrem 

Para as bênçãos receber!  

 

 

CONVITE ESPECIAL PARA AS MULHERES 

 A SAF convida você mulher, para a Reunião Plenária a ser reali-

zada no próximo dia 29/10 terça-feira às 19:30Hs. O local da reunião 

será na residência da irmã Eliana Recchia. Venha participar deste Minis-

tério, certamente, trará benção e edificação à você. 

  Plenária com Eleição 

CONGRESSO DA FEDERAÇÃO EM LEME 

Será realizado dia 09/11/2019  

Horário: 08:00 às 11:30hs 

 

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. Traga sua oferta. 

Participe com amor!!! 

 

III- Catecismo Menor: 84. Que merece cada pecado? 

 

R. Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida co-

mo na vindoura. 

 Ref. Gl 3.10; Tg 2.10; Mt 25.41. 

 

 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: 84. Morrerão todos os homens?  

 

R. A morte, sendo imposta como o estipêndio do pecado, está decretada 

a todos que uma vez morram, pois todos são pecadores.  

 

Rom. 6:23; Heb. 9:27; Rom. 5:12.  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Como viveremos? – Francis Schaeffer 2013 

 

Em um tempo de decadência moral e desumanidade, as 

obras de Schaeffer falam corajosamente com base nos abso-

lutos de Deus, tais como revelados em sua Palavra. Como é 

o caso de Como viveremos?, obra na qual o autor faz uma 

análise cuidadosa das principais características de nossa 

época em busca de soluções para os problemas que enfren-

tamos. 

Como viveremos? Trata-se de um estudo elaborado de análise dos mo-

mentos cruciais da história, responsáveis pela formação da nossa cultu-

ra e dos pensamentos das pessoas que fizeram com esse momento vi-

essem acontecer. A intenção de Schaeffer é fazer com que alguma luz 

possa ser lançada sobre os traços típicos do pensamento da nossa era e 

de que soluções possam ser encontradas para os problemas com os 

quais nos deparamos. 

 

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

Amor, Sublime Amor 

(1961) 

 

O remake de Amor, Sublime Amor está em processo de pro-

dução, mas enquanto Ansel Elgort (Baby e A culpa das Estre-

las) não estrela como Tony nas telões, é possível assistir a 

versão clássica da trama que se passa no lado oeste de No-

va York, onde ficam os guetos de imigrantes e classes menos 

favorecidas. 

O longa conta a história de duas gangues, os Sharks, de porto-riquenhos 

e os Jets, de brancos de origem anglo-saxônica, que disputam a área, 

seguindo um código próprio de guerra e honra. Tony, antigo líder dos 

Jets, se apaixona por Maria, irmã do líder dos Sharks, e tem seu amor 

correspondido. A paixão dos dois fere princípios das gangues, aumen-

tando a disputa entre ambos os lados. 

Com nítida inspiração em Romeu e Julieta, clássico Shakespeariano, o 

filme musical é divertido, aborda temas atuais como disputa por poder, 

violência e amor. Ganhando de 10 Oscars, incluindo de melhor filme, 

Amor Sublime Amor é aposta certeira para momentos leves e de refle-

xões com as famílias. 

(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. 

 

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


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), Ubiratan Smith (cirurgia). 

 

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 

20– Amanda Cristina Moreira Mathias 

 

20– Edvando Pires 

 

22– Bianca Coelho 

 

23– Matheus da Costa Rodrigues 

 

26– Marcos F. Beda 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

28– Arivaldo Vieira dos Santos 

 

28– Sônia Ap. Gaino Vieira dos Santos 

 

01– Adele Suzy Correia Coelho 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Oração Inicial 

Leitura da Palavra: Salmo 100.1-5 

Hino nº 14 - Louvor “Novo Cântico” 

Entrega Dízimos e Ofertas 

Participação da SAF “ Aniversário de 60 anos” 

Leitura da Palavra: Salmo 51.1-19 

Momento de Contrição/Oração e Confissão de pecados 

Departamento de Música 

Culto Infantil 

Pregador: Pastor Ricardo Aparecido Pegoraro 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Ts 5.17 

Tema: Orai sem Cessar 

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 

João 

Roberto 
André 

03/11 

Roberto 

André 
Fernando 

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 Carlos e Tamires 

03/11 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

03/11 
Helena  

Ana Laura 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Fernando 

03/11 Pastor. Wipson 

10/11 Presb. Sidnei 

17/11 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

03/11 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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