
 

Rua Júlio Mesquita, 407 - Centro - Araras - SP CEP 13600-060 Tel.: 3351-1403 
Tel.: 3544-4382 
 
CNPJ: 44.701.399/0001-03 
BANCO DO BRASIL 
AG: 0341-7  CC: 4275-7 
 
 
CULTOS DOMINICAIS: 
Escola Dominical, às 09:00h 
Culto de Adoração, às 19:00h 
 
 
LIDERANÇA: 
 
Rev. Wipson S. Almeida (titular) 
 
 
Rev. Álvaro A. Campos (jubilado) 
 
 
Presbíteros: 
 
Elizeu Martins 
 
 
Fernando Sales 
 
 
Marcos Denzin 
 
 
Plínio Cardin 
 
 
Sidnei Mathias 
 
 
Diáconos: 
 
Adalto Merquiades 
 
 
Amarildo Simeão 
 
 
André Moro 
 
 
Edgard Araújo 
 
 
Fernando  Recchia 
 
 
João Eduardo Paschoalini 
 
 
José Cláudio (Zequinha) 
 
 
Roberto  Recchia 
 
 
Superintendente: 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Marcos Denzin 
 

BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2008 — 17 de novembro 2019 
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PERIGOS E PROMESSAS ACERCA DOS DÍZIMOS 

 

 

Deus é o criador e dono do universo. Nada trouxemos para o mundo nem nada dele levaremos. 

Ele, porém, constituiu-nos como seus mordomos e requer de nós fidelidade nessa mordomia. Um 

dos sinais dessa mordomia é que devemos devolver a Deus, de tudo o que ele nos dá, dez por 

cento. Isso é chamado de dízimo. Falaremos sobre os perigos e promessas sobre o dízimo. 

 

Em primeiro lugar, os perigos sobre o dízimo. Destacaremos quatro perigos que o texto de Mala-

quias 3.8-10 destaca: 

1) Reter os dízimos (Ml 3.8). “Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te rouba-

mos? Nos dízimos e nas ofertas”. Os dízimos são santos ao Senhor, e não podemos lançar mão deles. Retê-los 

é apropriação indébita. É roubo ao Senhor. Não damos dízimos; entregamo-los. Não são nossos; pertencem a 

Deus. 

2) Subtrair os dízimos (Ml 3.10). “Trazei todos os dízimos...”. Não podemos entregar parte, afirmando que esta-

mos entregando todos os dízimos. Reter mais do que é justo é pura perda. Deus requer de seus mordomos fide-

lidade na administração do que lhe pertence. 

3) Administrar os dízimos (Ml 3.10). “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro...”. Deus nos ordena a trazer to-

dos os dízimos, mas não nos constituiu administradores deles. Nosso papel é entregar o que é Deus, na Casa 

de Deus, para o suprimento da obra de Deus. 

4) Subestimar os dízimos (Ml 3.8b). “... e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas”. A geração de 

Malaquias estava desprezando o culto divino e trazendo ofertas indignas para Deus. Quando acusados pelo 

profeta de estarem roubando a Deus, logo perguntaram: “Em que te roubamos?”. Julgavam que o dízimo era 

coisa de somenos. Por isso, eram negligentes. 

 

Em segundo lugar, as promessas sobre o dízimo. Depois de Malaquias alertar sobre os perigos, passa a tratar 

sobre as promessas divinas àqueles que são fiéis na devolução dos dízimos. 

1) Janelas abertas dos céus (Ml 3.10). “... e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as 

janelas do céu...”. Tudo o que temos, recebemos de Deus. Ele é o nosso criador e também provedor. Quando 

somos fiéis a ele na mordomia dos bens, ele promete abrir-nos as janelas do céu. Dele vem toda boa dádiva. 

2) Bênção sem medida (Ml 3.10b). “... e não derramar sobre vós bênção sem medida”. Deus é abençoador. 

Aqueles que o honram, são honrados por ele (1Sm 2.30). Suas bênçãos são abundantes e sem medida para 

aqueles que confiam na sua providência e são fiéis mordomos dos recursos que ele mesmo coloca em suas 

mãos. 

3) Devorador repreendido (Ml 3.11). “Por vossa causa, repreenderei o devorador...”. Deus não apenas abre so-

bre nós as janelas do céu, mas também repreende o devorador para que ele não consuma o fruto do nosso tra-

balho. Deus nos abençoa e nos protege. 

4) Felicidade plena (Ml 3.12). “Todas as nações vos chamarão felizes...”. Quando somos fiéis a Deus e abençoa-

dos por ele, isso serve de testemunho às nações e todos reconhecem que somos um povo feliz, porque não re-

temos o que é de Deus, mas, com gratidão, entregamos o que lhe pertence. Fica claro que o dízimo não é sub-

tração. Na matemática divina, perdemos o que retemos e ganhamos o que entregamos. Se formos mordomos 

infiéis na devolução dos dízimos roubaremos a Deus, a nós mesmos e aos outros. Mas, se obedecermos a 

Deus, comeremos o melhor desta terra e seremos abençoados com toda sorte de bênçãos! 

 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes 

Fonte: https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=249 



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!!! 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 18/11 segunda-feira às 19:30hs, haverá 

reunião da Junta, na 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 19/11, na casa do 

irmão João Paschoalini. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se 

puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

CLASSE ESPECIAL  

 Atenção! Devido ao feriado, do dia 20 de novembro, não haverá 

Classe especial. 

  

SECRETARIA - FERIADO 

 Atenção! Devido ao feriado, dia 20 de novembro (quarta -feira), a 

Secretaria não funcionará. 

 

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 23/11 (sábado) das 18h às 20h - nas 

dependências da igreja. 

 

III- Catecismo Menor: 87. Que é arrependimento para a vida? 

 

R. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o peca-

dor, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da mi-

sericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos 

seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a 

prestar-lhe nova obediência. 

 

 Ref. 2Co 7.10; At 2.37; Lc 1.77-79; Jr 31.18-19; Rm 6.18. 

 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: 87. Que devemos crer acerca da ressurreição?  

 

R. Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos 

mortos, dos justos e dos injustos; então os que se acharem vivos serão 

mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos, que têm 

jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas pa-

ra sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos jus-

tos, pelo Espírito e em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça 

deles, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos 

semelhantes ao corpo glorioso dEle; e os corpos dos ímpios serão por 

Ele ressuscitados para vergonha, como por um juiz ofendido.  

 

 At. 24:15; I Cor. 15:51-53: I Tess. 4:15-17; I Cor. 15:21-23, 42-44; 

Fil. 3:21; João 5:28-29; Dan. 12:2.  

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A Herança de João Calvino 

(David W. Hall 2019) 

 

O recém- lançado, A Herança de João Calvino, de David W. 

Hall, autor ou organizador de mais de 20 livros, dialoga de 

maneira excelente tanto com o público popular quanto com o 

analítico, pois fornece muita informação em um curto espaço 

de tempo, identificando 10 maneiras como o   pensamento 

de Calvino transformou a cultura do Ocidente. 

Neste livro, conhecemos (ainda mais) a influência positiva de Calvino na 

sociedade, pois em comparação a diversos movimentos ideológicos no 

decorrer da história o impacto cumulativo e positivo do calvinismo é mai-

or do que o de Rousseau, Nietzsche, Marx e muitos outros filósofos. 

Poucos ministros ou teólogos contribuirão mais para mudanças políticas, 

sociais ou culturais do que o fez Calvino. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp780-novembro-2019-34767)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

The Journey Is The Destination 

(2016) 

 

O filme biográfico do jovem Dan Eldon, fotojornalista de 

guerras, é emocionante demais. Disponível na plataforma de 

streaming Netflix, The Journey is The Destination nos mostra 

um resumo de suas 40 viagens internacionais, sua missão 

de paz pela África e a sua paixão por uma princesa. 

Com uma vida curta -  o fotógrafo foi brutalmente assassina-

do na Somália – e de grandes conquistas, o filme nos mostra 

a importância de lutarmos por aquilo que acreditamos, a ter um olhar de 

amor e compaixão pelo próximo e a aproveitar os pequenos detalhes da 

vida que demonstram a grandeza de nosso Deus. 

O filme nasceu do anseio de Kathy Eldon, mãe de Don e produtora do 

longa, em inspirar jovens e adultos e descobrirem qual o seu propósito 

no mundo e desempenhá-lo de maneira excelente. Não deixe de assistir 

o filme com um olhar crítico, mas também disposto a ser tocado pela his-

tória. 
(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-

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


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 

10- Tainá Perisatto Rodrigues 

 

12– Janaína Cristina de Andrade 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

19– Ana Laura Mazucatto  

 

19– Samara Rodrigues dos Santos 

 

21– Ezequiel Marques Barcellos 

 

23– Sidnei Mathias  

 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Leitura Romanos 11.33-36 

Oração 

Hino nº 26 “Ao Deus Grandioso” Novo Cântico 

Contrição: Daniel 9.4-5 e Isaías 66.2 

Hino nº 104 “Linda Melodia” (Dízimos e Ofertas/oração pelo diácono 

Leitura Hebreus 13.15 

Departamento de Músicas 

Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pe 3.18 

Tema: O ministério de Cristo - morte e vida 

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 % 

79 45 34 2 32 19 36 43,0% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Fernando 

Amarildo 
Edgard 

24/11 

Amarildo 

Edgard 
Adalto 

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 
Ezequiel e Pedro 

 

24/11 Zequinha e Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 
Ana Laura 

Juliana 

08/12 
Lidiane 

Joseane 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

24/11 Presb. Elizeu 

01/12 Pastor. Wipson 

08/12 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

24/11 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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