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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2010 — 01 de dezembro 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 

                                                           

 
 
 

 

TRAGADA FOI A MORTE PELA VITÓRIA 

Tragada foi a morte pela vitória. Onde está ó morte, a tua vitória?…” (1Co 15.54,55). 

 

A morte é descrita, na Bíblia, como o rei dos terrores e o último inimigo a ser vencido. Ela traz dor 

e sofrimento a todos. Suas mãos álgidas apanham a todos. Por causa do pecado, ela entrou no 

mundo e passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é o sinal de igualdade na 

equação da vida. Ela bate à porta de grandes e pequenos, ricos e pobres, intelectuais e indoutos, 

velhos e crianças. Ninguém escapa à sua caçada implacável. Os mais ricos palácios não conse-

guem esconder o homem de sua visita perturbadora. 

 

A grande notícia que ecoou do túmulo de Cristo é que a morte foi tragada pela vitória. Jesus entrou nas entra-

nhas da morte, arrancou seu aguilhão, matou-a e triunfou sobre ela. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o 

Rei dos reis. Se pelo primeiro Adão a morte arvorou sua bandeira para todos os homens, pelo segundo Adão, 

Jesus Cristo, nosso Senhor, a imortalidade desfralda seu estandarte. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele 

que nele crê nunca morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. A morte não tem mais a última pa-

lavra. A morte não assusta mais aqueles que estão em Cristo. Por isso, para aquele que está em Cristo, morrer 

é deixar o corpo e habitar com o Senhor (2Co 5.8). Morrer é lucro (Fp 1.21). Morrer é partir para estar com Cris-

to, o que é incomparavelmente melhor (Fp 1.23). A Palavra de Deus chega a dizer que preciosa é aos olhos do 

Senhor a morte dos seus santos (Sl 116.15). A Palavra de Deus chama de bem-aventurados aqueles que desde 

agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas (Ap 14.13). No dia final, quando Jesus vier em 

glória, os mortos em Cristo sairão do túmulo e ressuscitarão primeiro e, só então, os vivos serão transformados. 

Oh, quão glorioso será esse dia! 

 

Como será o corpo da ressurreição? 

 

Em primeiro lugar, será um corpo incorruptível (1Co 15.42a). O corpo da ressurreição não ficará cansado nem 

doente. Não sofrerá o esbarro dos anos nem envelhecerá. Será um corpo perfeito e sem qualquer defeito físico. 

 

Em segundo lugar, será um corpo glorioso (1Co 15.42b). O corpo da ressurreição vai brilhar como o fulgor do 

firmamento e como as estrelas, sempre e eternamente (Dn 12.3). Será um corpo semelhante ao corpo da glória 

do Senhor Jesus (Fp 3.21). 

 

Em terceiro lugar, será um corpo poderoso (1Co 15.43). O corpo da humilhação, timbrado por muitas fraquezas, 

será, na ressurreição, ornado de força e poder. Assim como Jesus entrava numa casa com a porta frechada 

sem precisar abrir a porta; assim como ele saia da Judeia e aparecia na Galileia; assim como Jesus foi assunto 

ao céu, entre nuvens, em seu corpo de glória, assim será, também, o nosso corpo glorificado. 

 

Em quarto lugar, será um corpo espiritual (1Co 15.44). No corpo da humilhação temos um permanente conflito. 

Somos uma espécie de guerra civil ambulante. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Po-

rém, em nosso corpo ressurreto, não haverá mais essa tensão. Teremos um corpo completamente governado 

pelo Espírito, em plena santidade. Oh, como será belo o corpo da ressurreição! 

 

Diante dessa quadrupla realidade, podemos dar um brado de vitória, como o veterano apóstolo Paulo e dizer: 

“Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças 

a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo” (1Co 5.14-57). 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes / https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=259  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=259


 

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! 

 

SANTA CEIA 

Hoje, no culto da noite, celebramos juntos a Ceia do 

Senhor. Você, membro comungante, não falte! Relem-

bremos 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 03/12, na casa do 

irmão Fernando Recchia. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se 

puder, leve um prato de doce ou salgado. 

 

 CLASSE ESPECIAL RECESSO 

 Classe Especial estará em recesso nos meses  dezembro/2019 e 

janeiro/2020, só voltando suas atividades normais em fevereiro de 2020.  

 

RELATÓRIOS 

 Atenção, líderes! Os relatórios de atividades do ano de 2019 de-

vem ser entregues o mais rápido possível. Caso tenham alguma dúvida 

sobre o que deve conter no Relatório, fale com a secretaria. 

 

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:  89. Como se torna a Palavra eficaz para a salva-

ção? 

 

R. O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da Pa-

lavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os 

edificar em santidade e conforto, por meio da fé para a salvação. 

 

 Ref. Ne 8.8; At 20.32; Rm 15.4; 2Tm 3.15;. 

 

 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: 89. Que sucederá aos ímpios no dia do juízo?  

 

R. No dia do juízo os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, e 

sob clara evidência e plena convicção das suas próprias consciências 

terão pronunciada contra si a terrível, porem justa, sentença de conde-

nação; então serão excluídos da presença favorável de Deus e da glorio-

sa comunhão com Cristo, com e seus santos, e com todos os santos an-

jos e lançados no inferno, para serem punidos com tormentos indizíveis, 

do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre.  

 

 Mat. 25:23, e 22:12; Luc. 19:22; Mat. 25:41-42, 46; II Tess. 1:8-9  

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

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. 

 

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! 

 

 

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-
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 família 
(WEC).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta Dia-

conal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministério 
Infantil, Grupo de Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Casais, 

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). 

 

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, Legisla-

tivo 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– Fernando Ósis Recchia 

 

 

28– Roberto Ósis Recchia 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

02– Ana Carolina Cintra Nunes 

 

 

03– Olivia Carmello 

 

 

05– Emily Silva Marques Barcellos 

 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura do Salmo 143  

Hino nº 26 “Ao Deus Grandioso” Novo Cântico 

Classes da  EBD 

Avisos 

Oração Final 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Oração Inicial 

Leitura do Salmo 23 

Hino nº 110-A: “Crer e Observar” Novo Cântico 

Oração pela salvação dos perdidos - paz com Deus. 

Leitura do Mateus 1.18-25 

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 3.20b-21a 

Tema: O Ministério de Cristo - batismo  

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 

Edgard 

Adalto 
João 

08/12 

Adalto 

João 
Roberto 

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 

08/12 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

08/12 
Lidiane 

Joseane 

LITURGIA 

HOJE Pastor. Wipson 

08/12 Presb. Plínio 

15/12 Pastor. Wipson 

22/12 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

08/12 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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