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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 

                                                           

 
 
 

 

CRIA EM MIM, Ó DEUS, UM CORAÇÃO PURO 

 

O título deste artigo é, literalmente, o clamor de Davi, registrado no Salmo 51.10. Em virtude de 

seu deslize moral e do sofrimento atroz que sentiu em virtude de ter escondido esse pecado, ao 

destampar as câmaras de horror de seu coração, reconheceu que não poderia, por si mesmo, 

possuir um coração puro. Então, roga a Deus para realizar esse prodígio nele e por ele. O texto 

enseja-nos cinco lições. 

Em primeiro lugar, o nosso coração é inclinado para a impureza. Nossa conversão não erradicou 

nossa natureza adâmica. Ainda temos um coração inclinado para o mal. Ainda temos dentro de nós uma fábrica 

de ídolos. Nosso coração é um laboratório de impureza. O mal que não queremos fazer, fazemo-lo, porque nos-

so coração desesperadamente corrupto nos arrasta para esses desejos e práticas. Nossa carne ainda milita 

contra o Espírito. Somos uma guerra civil ambulante. Somos um ser um conflito. Somos arrastados em direções 

opostas. As paixões carnais ainda fazem guerra contra nossa alma. 

Em segundo lugar, o nosso coração é mestre de enganos. Nosso coração é assaz enganador. Ludibria-nos com 

seus ardis. Cobre-se com mantos de piedade, enquanto navega nas águas turvas da impureza. Veste-se de jus-

tiça, enquanto alimenta-se de vaidade. Faz propaganda de santidade, enquanto encobre a transgressão. Oh, 

nosso coração não é confiável! Não pode ser plenamente conhecido nem mesmo sondado. É desesperadamen-

te corrupto a ponto de nenhum homem, por mais robusto que seja seu conhecimento, poder discernir seus in-

tentos. 

Em terceiro lugar, o nosso coração não consegue purificar a si mesmo. Não somos apenas impuros, mas tam-

bém impotentes. Não conseguimos limpar a nós mesmos. Não temos dimensão total de nossa impureza nem 

conseguimos tirar todas as manchas que enfeiam nosso caráter. Nas palavras do profeta Jeremias, somos co-

mo um leopardo que não consegue apagar suas manchas ou como um etíope que não poder mudar a cor de 

sua pele. Não podemos salvar a nós mesmos nem santificar-nos. Nossa incapacidade é total. Nossos desejos 

não são suficientemente fortes para erguermos da impureza escorados no bordão da vontade própria. 

Em quarto lugar, o nosso coração não pode ser apenas reformado. A pureza não é alcançada apenas com uma 

reforma do nosso velho coração. Não teremos um coração puro apenas fazendo alguns arranjos morais em nos-

sa vida. Passar verniz em madeira podre não é uma atitude sensata. Nossa velha estrutura está completamente 

contaminada e precisa vir abaixo. É preciso jogar tudo por terra. A demolição e não uma reforma é o começo de 

uma nova vida. Primeiro é preciso morrer para o pecado para depois vivermos para Deus. A nova vida em Cristo 

é nada menos que uma ressurreição. É preciso nascer de novo. É necessário ser nova criatura. 

Em quinto lugar, o nosso coração precisa de uma mudança sobrenatural. Davi orou a Deus pedindo um novo 

coração. Ele pediu: "Cria em mim, ó Deus, um coração novo". Só Deus pode fazer esse milagre. Não é obra hu-

mana. Não se alcança esse novo coração através de ritos religiosos. Essa é uma obra soberana e exclusiva de 

Deus. O que não podemos fazer, entretanto, ele faz. Cabe-nos reconhecer nossa impotência e clamarmos por 

sua intervenção sobrenatural. Somente ele pode tirar de nós o coração de pedra, e dar-nos um coração de car-

ne. Somente ele pode tirar de nós um coração cheio de justiça própria e dar-nos um coração humilde e que-

brantado. Somente ele pode tirar de nós um coração inclinado para a impureza e dar-nos um coração que se 

deleita nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Que este grito ainda seja ouvido hoje: "Cria em mim, ó Deus, um 

coração novo". 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes  // Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=257 



QUERIDO(A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) nova-

mente para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Deus o(a) abençoe. 

 

SANTA CEIA 

Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia 

do Senhor. Você, membro comungante, não falte! 

Relembremos a morte e ressurreição do Senhor e 

Salvador Jesus Cristo, enquanto, partilhamos do 

pão e do vinho. 

 

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 05/11, na casa do 

irmão Presb. Fernando Sales. Participe! Sua presença muito nos honra-

rá. Se puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

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: 85. Que exige Deus de nós para que possamos 

escapar a sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? 

 

R. Para escaparmos à ira e maldição de Deus, em que temos incorrido 

pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento 

para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos 

quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. 

 

 Ref. At 20.21; 2Pe 1.10; Hb 2.3; 1Tm 4.16. 

 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: 85. A morte sendo o estipêndio do pecado, por 

que não são os justos livrados dela, visto que todos os seus pecados 

são perdoados em Cristo?  

 

R. Os justos no último dia serão libertados da própria morte, e no ato de 

morrer estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, em-

bora morram, contudo, vem isto do amor de Deus, Para os livrar perfeita-

mente do pecado e miséria e os tornar capazes de maior comunhão com 

Cristo na glória, na qual eles imediatamente entram.  

 

 1 Cor. 15:26, 55-57; Rom. 14:8; Sal. 116:15; Apoc. 14.:13; Luc. 

16:25, e 23:45; Fil. 1:23.  

 

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Origens intelectuais da Reforma - Alister E. McGrath 2007 

 

A Reforma protestante segue como uma das mais fasci-

nantes áreas de estudo, por isso, Alister E. McGrath nos 

apresenta uma obra que demonstra com os pensamentos 

da Reformados são heterogêneos, delineando as implica-

ções da descoberta de que o Renascimento e o Escolatiscismo do final 

da Idade Média são as origens intelectuais da Reforma, para que a en-

tendamos como um todo. 

Origens intelectuais da Reforma de Alister E. McGrath explora as raizes 

da Reforma defendendo o movimento intelectual como um todo e reafir-

mando a importâncias das ideias para o desenvolvimento da História. 

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

2001 - Uma odisseia no espaço 

(1968) 

 

Da colaboração entre Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke, nas-

ceu o épico espacial considerado um dos melhores e influentes 

filmes da História. Inspirado no conto A Sentinela, o longa abor-

da temas como a evolução humana, tecnologia, inteligência ar-

tificial e vida extraterrestre. 

O filme é referência não apenas por seus efeitos especiais e trilha sono-

ra (temos certeza que você reconhecerá!), mas também por tratar de um 

tema tão contemporâneo: nossa relação com a tecnologia (ou a falta de-

la, no caso do filme). 

Bem à frente do seu tempo e relevante até os dias atuais, 2001: uma 

odisseia no espaço é uma obra de arte que nos convida a apreciação do 

que temos ao nosso redor de maneira minuciosa e humana. 

(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 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. 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 fide-

lidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedientes 
e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Conversão 

ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos familia-

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


res 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 

28– Arivaldo Vieira dos Santos 

 

28– Sônia  Ap. Gaino Vieira dos Santos 

 

01– Adele Suzy Correia Coelho 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

03– Helena Betania V. D. Almeida 

 

03– Tamires Regina das Neves Marinho 

 

07– Rúben Mazzucatto de Freitas 

 

08– Otoniel Rodrigues dos Santos Filho 

 

08– Marjore Grace Luizon de Brito 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Oração Inicial 

Leitura do Salmo 26  

Hino nº  147 “Vencendo Vem Jesus” Novo Cântico 

Oração uns pelos outros - idosos e enfermos 

Leitura da Palavra: Mateus 22.34-40 

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 3.15-16 

Tema: Sofrimento - defesa 

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 

Roberto 

André 
Fernando 

10/11 

André  

Fernando 
Amarildo 

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 Fernando e Eliana 

10/11 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

10/11 ——- 

  

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

10/11 Presb. Sidnei 

17/11 Presb. Marcos 

24/11 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

10/11 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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