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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2014 — 29 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 

                                                           

 
 
 

 

A ORIGEM DO UNIVERSO 

"No princípio criou Deus os céus e a terra" (Gn 1.1). 
 

O texto que abre a revelação especial de Deus trata da origem do universo. O escritor sagrado não 

discute a existência de Deus, apenas a afirma. Deus é incausado. Ele é o Pai da Eternidade e a ori-

gem de todas as coisas. Dele tudo dimana. O universo vastíssimo e insondável é obra de suas 

mãos. Quando o universo ainda não tinha vindo à existência, ele já existia. Ele precede ao tempo e à 

criação. Três verdades solenes podem ser observadas no versículo em epígrafe. 

 

Em primeiro lugar, quando o universo surgiu. "No princípio...". O universo teve um princípio. Quando Deus abriu 

as cortinas da eternidade e deu o ponta pé inicial no tempo, ele começou a história criando, e criando o univer-

so. Antes do princípio só Deus existia e existia em luz inacessível. Nos refolhos da eternidade, somente o Pai, o 

Filho e o Espírito viviam, desde sempre, em plena harmonia e felicidade. Quando alguém pergunta quem criou 

Deus, respondemos: "Ninguém! Ele não foi criado, ele é o criador". Quando alguém pergunta quando ele passou 

a existir, respondemos: "Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade". Deus é autoexistente. A vida estava 

nele e tudo o que existe, existe porque ele, no princípio, trouxe à existência. Antes do princípio o universo ape-

nas dormia na mente de Deus. Antes do princípio, ele planejou todas as coisas, tanto nossa redenção como 

nossa criação. Deus é a origem e o fim de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega. 

 

Em segundo lugar, como o universo surgiu. "... criou Deus...". Quando o relógio marcou o primeiro instante da 

história, Deus inicia criando. Durante seis dias, ele criou todas as coisas, livre e soberanamente, para o louvor 

de sua glória e para o deleite de seus filhos. A matéria não é eterna como pensavam os gregos. Outrossim, o 

universo não surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. O uni-

verso foi feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. O universo é governado por leis. 

Leis não criam a si mesmas. Alguém maior do que a matéria, independente da matéria, criou o universo e esta-

beleceu leis para governá-lo. Ainda, o universo não foi resultado de uma grande explosão cósmica. Não esta-

mos no planeta terra por um acaso. Estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se estivéssemos mais per-

to do sol morreríamos queimados. Se estivéssemos mais longe do sol morreríamos congelados. Não foi uma 

explosão que nos deixou onde estamos, mas as mãos do criador. A teologia do Big Bang não tem amparo na 

verdade. De igual modo, o universo não surgiu de uma evolução de milhões e milhões de anos. A teoria da evo-

lução tem sido ensinada como uma verdade científica, mas falta-lhe a evidência das provas. O universo foi cria-

do. O criacionismo não é artigo de fé, mas de ciência. Que o universo foi criado, a ciência prova. O que aceita-

mos pela fé é que o universo criado, foi criado por Deus. 

 

Em terceiro lugar, quão vasto é o universo criado. "... criou Deus os céus e a terra". O universo abrange os céus 

e a terra. Os céus apontam para todo o vasto cosmos. São bilhões de mundos estelares. São incontáveis galá-

xias mergulhadas nesse vasto horizonte. Os cientistas dizem que o universo tem mais de noventa e três bilhões 

de anos-luz de diâmetro. Se voássemos à velocidade da luz, trezentos mil quilômetros por segundo, demoraría-

mos mais de noventa e três bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Oh, tudo isso foi 

criado por Deus, pela palavra do seu poder. A despeito de todas as teorias inventadas pelos homens para expli-

car a origem da universo, ficamos com a revelação das Escrituras: "No princípio criou Deus os céus e a terra". 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes/https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=251  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=251


 

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!. 

 

FÉRIAS PASTORAIS  

O Rev. Wipson e sua família estão de férias a partir do dia 

02/01/2020. Que Deus os abençoe neste período de descanso! Nesse 

tempo, para assuntos referentes a igreja, procurem os presbíteros pre-

sentes. 

 

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.  

 

 

 

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 Obra de Cristo 

Robert Letham 

 

Robert Letham, ex-catedrático de Doutrina Cristã no 

London Bible College, é o pastor  da Emmanuel Pres-

byterian Church em Wilmington, no estado norte-

americano de Delaware. A Obra de Cristo aborda temas 

como a Palavra de Deus, a natureza e as teorias da ex-

piação e as dimensões cósmicas e corporativas do rei-

nado mediador de Cristo. 

O livro publicado pela Editora Cultura Cristã apresenta 

de forma lúcida e com clareza, as posições de notórios pensadores cris-

tãos sobre o tríplice ofício de Cristo como Profeta, Sacerdote e Rei. 

Esse livro é um excelente ponto de partida para estudiosos de teologia, 

afinal é uma apresentação ortodoxa saudável e envolvente da obra de 

Cristo. 
(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801)  

 

SUGESTÃO DE FILME 

Crush à Altura 

(2019) 

 

Comédia para família, Crush à Altura é mais uma das 

produções próprias do serviço de streaming Netflix. 

No longa acompanhamos a história de Jodi, uma menina 

bem alta (baseado nos padrões impostos pela sociedade) 

que encontra dificuldades de entrosar com pessoal na 

escola e de se relacionar amorosamente, mas tudo muda 

com a chegada de um aluno intercambista - filme clichê 

ideal para um dia de folga. 

Crush à Altura conta com todas as características clássicas de filmes 

adolescentes: patricinhas, melhores amigos, colégio norte-americano, 

etc. Mas é bom exemplo da importância de entendermos que se não nos 

amarmos, não poderemos cumprir o desejo do Pai de amar o próximo 

(família, amigos, etc.) de maneira excelente. Afinal, Cristo em seu 

ministério terreno enfatizou: "Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo"(Mc 12.31).  
(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. 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-

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-

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp781-dezembro-2019-34801


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, 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 

26– Paula Cristina  P. S. Coelho 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

30– Wlademir José Orpinelli 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

31– Arminda e Paulo Coelho    

(Bodas de Antimônio) 53 anos 

 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura do  Salmo 108 

Leitura Bíblica: Atos 10.37-43 

Hino nº 164 “ ” 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 

Leitura Bíblica 

Hino 

Ofertório 

Leitura Bíblica: 

Oração Contrição e Confissão (silenciosa) 

Departamento de Música 

Pregação da Palavra. Texto: 1 Pedro  

Tema: Exame do estilo  de 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 % 

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

André 

Fernando 
Amarildo 

05/01 

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 Ezequiel e Pedro 

05/01 
José Claudio e 

Dalva 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 

Lidiane 

Malu  
Rafinha 

05/01 ——- 

LITURGIA 

HOJE .Presb. Marcos 

05/01 Presb. Elizeu 

12/01 Presb. Plínio 

19/01 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

05/01 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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