
 

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 
 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Marcos Denzin 
 
 
Plínio Cardin 
 
 
Sidnei Mathias 
 
 
Diáconos: 
 
Adalto Merquiades 
 
 
Amarildo Simeão 
 
 
André Moro 
 
 
Carlos Alexandre Marinho 
 

 
Edgard Araújo 
 
 
Fernando  Recchia 
 
 
João Eduardo Paschoalini 
 
 
Roberto  Recchia 
 
 
Superintendente: 
 
Nilman  Krebsky 
 
 
Marcos Denzin 
 
 
 

BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2011 — 08 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 

                                                           

 
 
 

 

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 substi-

tuiu a obediência pelos rituais religiosos. Foram zelosos na observância de preceitos ex-

ternos e descuidados com a obediência, para a qual esses rituais apontavam. Pratica-

ram a religiosidade para agradar a eles mesmos e não para o Senhor. O profeta Zacari-

as, trata desse solene assunto no capítulo sete de seu livro. 

 

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

profetas 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 babi-

lônico, 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 como 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 / https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=258  

 

 

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=258


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! 

 

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 14/12 (sábado) às 18h - nas depen-

dências da igreja. 

 

FÉRIAS  

A Joseane, recepcionista da Igreja, estará tirando 16 dias de férias a 

partir do dia 11/12/19. Voltará às suas atividades no dia 27 de dezembro. 

 

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. 

 

 CLASSE ESPECIAL RECESSO 

 Classe Especial estará em recesso nos meses dezembro/2019 e 

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

 

 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:  90. Como se deve ler e ouvir a Palavra a fim de 

que ela se torne eficaz para a salvação? 

 

R. Para que a Palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la 

com diligência, preparação e oração; recebê-la com fé e amor, guardá-la 

em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. 

 

 Ref. Dt 6.6-7; 1Pe 2.1-2; Sl 119.11-18; Rm 1.16; 2Ts 2.10; Tg 1.21-

25. 

  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: 90. Que sucederá aos justos no dia do juízo?  

 

R. No dia do juízo os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo 

nas nuvens, serão postas à sua destra e ali, abertamente, reconhecidos 

e justificados, se unirão com Ele para julgar os réprobos, anjos e ho-

mens; e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre 

libertados de todo o pecado e miséria, cheios de gozos inefáveis, feitos 

perfeitamente santos e felizes, no corpo e na alma, na companhia de 

inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e frui-

ção de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, 

por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os 

membros da Igreja invisível gozarão com Cristo em glória, na ressurrei-

ção e no dia do juízo.  

 

 I Tess, 4:17; Mat. 25:33, e 10:32; I Cor. 6:2-3; Mat. 25:34, 46; Ef. 

5:27; Sal 16:11; Heb. 12:22-23; I João 3:2; I Cor, 13:12; I Tess. 4:17

-18.  

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

A Encarnação nos Evangelhos Philip Graham Ryken, Richard D. Philips, 

Daniel Doriani 

 

Buscando entender mais sobre a encarnação de Jesus? O 

livro  A Encarnação nos Evangelhos é um bom investimento. 

A obra de Philip Graham Ryken, Richard D. Philips e Daniel 

Doriani reúne, em um volume de fácil leitura, o ensino dos 

Evangelhos de Mateus, Lucas e João sobre a encarnação de 

Cristo. 

Esse livro será de grande ajuda para os pastores e líderes que preparam 

séries de sermões de Natal, além de ser leitura fascinante para crentes 

que estão tentando distinguir o verdadeiro ensino bíblico do Natal. 

Os autores de A Encarnação nos Evangelhos são reformados em sua 

teologia, sendo responsáveis por uma exposição centrada na Palavra, 

que leva seis leitores não apenas redescobrir o poder transformador de 

Cristo, mas a amá-lo em toda a sua soberania.  
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Coringa 

(2019) 

 

Com um ar sombrio e humor sarcástico, o filme sobre o 

icônico vilão da DC Comics deixa claro que o Coringa 

não é alguém que deve nos inspirar, pelo contrário, o 

personagem de Joaquim Phoenix é o reflexo de uma 

sociedade doente. O longa ganhou um novo patamar ao enfatizar o 

quanto precisamos olhar com amor (e piedade) para a sociedade atual 

que carece do amor e graça do Pai. 

No filme acompanhamos a história de Arthur Fleck, um comediante falido 

que encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City. Influenciado 

pela sociedade, Fleck começa a ficar louco e se transforma num crimino-

so violento, salientando como não devemos nos contaminar pelo mundo. 

Lembre-se de verificar a classificação etária do filme. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801) 

 

 

CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor  até o 2º domingo de cada mês.  E se você, deseja aju-

dar, o serviço de Assistência Social da IPA de forma mais intensiva, pro-

cure 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 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). 

 

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 

02– Ana Carolina Cintra Nunes 

 

03– Olivia Carmello 

 

05– Emily Silva Marques Barcellos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

09– Flávio Adriano  Zimmermann 

 

11– Mara Roberta Zago Bernardo 

 

13– Marisol Gumiero Moro 

 

13– Fabiana Lozan 

 

14– Bruna Cardin Recchia 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

08– José Claudio e Dalva Moura    

(Bodas de Alabastro) 46 anos 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura do Salmo 73 

Hino nº 33 “Maravilhas Divinas” 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 

Leitura devocional: Salmo 29.1-2 

Oração/ adoração/ invocação 

Leitura Congregacional: Salmo 22 

Hino nº 105 “ A Certeza do Crente” Novo Cântico 

Leitura: 2 Co 5.18-21 (contrição) 

Oração de Confissão 

Hino nº 107 

Dízimos e Ofertas/Oração 

Equipe de Cânticos 

Liberação das Crianças 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pedro 3.21b-22 

Tema: O ministério de Cristo - Ascensão  

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 

Adalto 

João 
Roberto 

15/12 

João 

Roberto 
André 

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 

15/12 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 
Lidiane 

Joseane 

15/12 ——— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

15/12 Pastor. Wipson 

22/12 Pastor. Wipson 

29/12 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

15/12 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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