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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  
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QUANDO A RELIGIOSIDADE TOMA O LUGAR DA OBEDIÊNCIA A DEUS 

"... quando jejuastes [...] acaso foi para mim que jejuastes, com efeito, para mim?" (Zc 7.5). 

 

Ao longo da história, em vários lugares, em diversas ocasiões, o povo de Deus substituiu a 

obediência pelos rituais religiosos. Foram zelosos na observância de preceitos externos e des-

cuidados com a obediência, para a qual esses rituais apontavam. Praticaram a religiosidade 

para agradar a eles mesmos e não para o Senhor. O profeta Zacarias, trata desse solene as-

sunto no capítulo sete de seu livro. 

 

De Betel foram enviados mensageiros a Jerusalém para perguntarem aos sacerdotes e profe-

tas que estavam na Casa de Deus, se deveriam continuar a chorar com jejuns, no quinto mês, 

como era seu costume há tantos anos. É nesse contexto que Deus ordena Zacarias a falar a todo o povo e aos 

sacerdotes, que nos setenta anos de cativeiro babilônico, o jejum que praticaram não foi para Deus. De igual 

modo, eles comeram e beberam para eles mesmos. Deus estivera ausente de suas atividades comuns bem co-

mo de suas práticas religiosas. 

 

O profeta Zacarias, então, aproveita o ensejo para relembrar o povo que voltara do cativeiro, as mensagens que 

foram anunciadas pelos mensageiros de Deus a seus pais, quando a cidade de Jerusalém ainda vivia em paz e 

as cidades ao redor eram habitadas. Naquele tempo, o que Deus requeria do povo? Apenas um ritual religioso? 

Apenas um jejum de abstinência de alimentos e pranto? Não! A mensagem de Deus era clara: "Executai juízo 

verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão; não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o es-

trangeiro, nem o pobre, nem intente cada um, em seu coração, o mal contra o seu próximo" (Zc 7.9,10). Zacari-

as faz questão de registrar que seus pais não quiseram atender à voz de Deus. Ao contrário, rebeldes deram as 

costas para Deus e não acolherem a mensagem dos profetas. Zacarias chega a dizer que seus pais fizeram o 

seu coração duro como diamante para não ouvirem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara 

pelo seu Espírito, por intermédio dos profetas. A consequência? Veio sobre eles a grande ira do Senhor! Porque 

Deus clamou ao povo e o povo não quis ouvi-lo, quando veio o cerco de Jerusalém e o povo foi levado cativo 

para a Babilônia, Deus também não ouviu o seu clamor. Ao contrário, eles foram espalhados como um turbilhão 

por entre todas as nações e a sua terra foi assolada atrás deles. 

 

O cativeiro babilônico foi uma prova clara de que a religiosidade sem obediência pode levar a grandes desas-

tres. De nada adiante jejuar e lamentar se isso não é feito para Deus. De nada adianta comer e beber se isso 

não é praticado para a glória e Deus. De nada adianta preservar rituais religiosos, se na prática desses rituais 

ainda se deixa de executar juízo verdadeiro, deixando de mostrar bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. 

De nada adianta ser muito religioso e ao mesmo tempo oprimir a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. De na-

da adianta ser zeloso dos rituais sagrados se no coração se intenta o mal contra o próximo. 

 

A religião dos preceitos sem uma vida rendida a Deus e sem a prática do amor ao próximo não passa de um si-

mulacro de espiritualidade. Esse tipo de religiosidade, ainda que externamente possa impressionar os homens, 

não pode agradar a Deus. Aquele que sonda os corações requer a verdade no íntimo. Ele não se contenta com 

performance, pois conhece as motivações. Ele não aceita rituais religiosos, ainda que os mais sagrados, se es-

ses estão apartados da correta relação com ele e com os irmãos. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 



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. 

 

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: 86. Que é fé em Jesus Cristo? 

 

R. Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o recebemos e 

confiamos só nEle para a salvação, como Ele nos é oferecido. 

 

 Ref. At 16.31; Hb 10.39; Jo 1.12; Fp 3.9; Ap 22.17. 

 

 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: 86. Que é a comunhão em glória com Cristo de 

que os membros da Igreja invisível gozam imediatamente depois da 

morte?  

 

R. A comunhão em glória com Cristo de que os membros da Igreja invisí-

vel gozam imediatamente depois da morte, consiste em serem aperfei-

çoadas em santidade as suas almas e recebidas nos mais altos céus 

onde vêem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção 

de seus corpos, os quais até na morte continuam unidos a Cristo, e des-

cansam nas suas sepulturas, como em seus leitos, até que no último dia 

sejam unidos novamente às suas almas. Quanto às almas dos ímpios, 

são imediatamente depois da sua morte lançadas no inferno onde per-

manecem em tormentos e trevas exteriores; e os seus corpos ficam 

guardados nas suas sepulturas, como em cárceres, até à ressurreição e 

juízo do grande dia.  

 

 At. 7:55, 59; Apoc. 7:13;14, e 19:8; II Cor5:8; Fil. 1:23: At. 3:21; Ef. 

4:20; Apoc. 7:15; I Cor. 13:12; Rom. 8:11, 23; 1 Tess. 4:6; 1 Reis 

2:10; João11:11; I Tess, 4:14; Luc. 16:23-24; Judas 7.  

 

CLASSE ESPECIAL  

 Quartas-feiras, às 19h30min, no Templo da IPA. 

 Os interessados deverão fazer sua inscrição na secretaria da 

igreja (via e-mail ou telefone). Nesta fase, estamos funcionan-

do em regime de discipulado cristão.  

 

 Cronograma das atividades: 19h30min (Oração uns pelos os ou-

tros) - 20h (Instrução bíblica) -20h30min (Aplicação-prática). 

  Nossa esperança repousa sobre a Graça de Deus para interpre-

tar, expor e viver, fielmente, a Palavra de Deus.  

  Venha crescer e se fortalecer junto conosco!!! 

 

SECRETARIA - FERIADO 

 Atenção! Devido ao feriado, dia 15 de novembro (sexta-feira), a 

Secretaria não funcionará. 

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 Mudou de endereço, telefone, e-mail? Por favor, atualize suas 

informações junto à secretaria. 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Muito antes de Lutero 

(Nathan Busenitz 2019) 

 

Entre os novos lançamentos da Cultura Cristã, Muito antes de 

Lutero é fruto de uma cuidadosa pesquisa de Nathan Busenitz 

sobre Lutero e seus companheiros reformadores. 

Para aqueles que se perguntam onde estava o evangelho antes 

da Reforma, este livro oferece uma resposta bem-vinda. Mais importante 

ainda, num tempo em que a igreja corre o risco de comprometer a pure-

za da mensagem bíblica, este livro serve como um lembrete oportuno do 

evangelho que, em todas aas gerações, os verdadeiros crentes estima-

ram, proclamaram e lutaram para defender. 

Responsável por Muitos antes de Lutero, Nathan Busenitz é professor 

assistente de Teologia no Master’s Seminary, autor de inúmeros livros e 

colaborador regular do blog Preacher & Preaching. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

Missão Mar Vermelho 

(2019) 

 

Escrito e dirigido por Gideon Raff, Missão no Mar Vermelho é 

uma história real que está disponível na plataforma do Netflix, e 

conta com elenco formado por grandes nomes, como Chris 

Evans, Bem Kingsley, Michael Kenneth Williams e Haley Ben-

nett. 

O filme de suspense e espionagem apresenta a história do êxodo dos 

judeus etíopes para Israel, que entre 1979 e 1991 contou com a ajuda 

do governo israelense na organização e patrocínio de operações arrisca-

da para tirar da Etiópia cerva de 90 mil judeus negros e levá-los para Is-

rael. 

Uma das primeiras operações (e uma das mais famosas), a The Red 

Sea Diving Resort é comandada por Ari Levinson, um agente do Mos-

sad, que junto com uma equipe, se instala num hotel à beira –mar aban-

donado e o transforma numa fachada para “contrabandear” para fora do 

Sudão refugiados etíopes que seriam mortos pela brutal perseguição re-

ligiosa. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767) 

 

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-

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-

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767


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 

03– Helena Betania V. D. Almeida 

 

05– Tamires Regina das Neves Marinho 

 

07– Rúben Mazzucatto de Freitas 

 

08– Otoniel Rodrigues dos Santos Filho 

 

08– Marjore Grace Luizon de Brito 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

10- Tainá Perisatto Rodrigues 

 

12– Janaína Cristina de Andrade 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Salmo 117 

Oração Inicial 

Hino nº 131 - “Vida Santificada” 

Leitura do Salmo 135 

Entrega Dízimos e Ofertas / Hino nº 58 / Oração pelo diácono 

Momento de Contrição/ Confissão de pecados / Leitura Bíblica: Salmo 

51 1-19 

Oração Silenciosa 

Departamento de Música 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pe 3.17 

Tema: Sofrimento Imerecido 

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 
André 

Fernando 
Amarildo 

17/11 
Fernando 
Amarildo 
Edgard 

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 
 

Ari e Sônia 
 

17/11 Ezequiel e Pedro 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

10/11 
——- 

 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Sidnei 

17/11 Presb. Marcos 

24/11 Presb. Elizeu 

01/12 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

17/11 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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