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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2015 — 05 de janeiro 2020 

  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 

                                                           

 
 
 

O ENSINO DE JESUS SOBRE A ORAÇÃO  
 

"E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Fi-

lho" (Jo 14.13). 

 

Jesus estava no Cenáculo com seus discípulos. Passava-lhes suas últimas instruções. Falou 

para eles sobre a Casa do Pai, a segunda vinda e a promessa do Espírito Santo. Lavou seus 

pés, revelou-lhes seu amor e inaugurou a nova aliança em seu sangue. Nesse feixe de ben-

ditos ensinamentos, Jesus falou aos seus discípulos, também, sobre oração. No texto em 

tela, Jesus ensina quatro verdades sublimes sobre oração. Vejamos: 

 

Em primeiro lugar, a abrangência ilimitada da oração. “E tudo o que pedirdes...”. Jesus não colocou limites no 

alcance da oração. Podemos apresentar a ele nossas necessidades, nossos desejos e nossos propósitos. Para 

ele não há coisa demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas e nada lhe é impossível. Podemos ser ousa-

dos e apresentar a ele aquilo que é impossível na perspectiva humana. Não oramos a um ídolo mudo, mas ao 

Todo-poderoso Deus. Ele está assentado no trono. tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é poderoso pa-

ra interferir no curso da história e atender o clamor de seu povo. Ouse apresentar grandes pedidos a Deus. Ou-

se colocar diante dele o impossível dos homens. O que o homem não pode fazer e o que a ciência não pode 

realizar, ele pode! 

 

Em segundo lugar, a mediação eficaz da oração. “... em meu nome...”. Não existe oração forte nem pessoas po-

derosas na oração. Não oramos fiados em nossos méritos. As orações são atendidas não com base nos méritos 

de quem ora, mas pelos méritos daquele que media a oração. Achegamo-nos a ele falidos, mas ele tem todo o 

crédito. Chegamos à sua presença fracos, mas ele tem todo o poder. Chegamos a ele não em nosso próprio no-

me, mas em seu nome. Não é a oração que é poderosa. Poderoso é aquele que responde as orações. Podero-

so é o mediador das nossas súplicas. 

 

Em terceiro lugar, a promessa segura da oração. “... isso farei...”. Aquele que nos ensina a orar, promete ouvir 

nossa oração e garante-nos que a atenderá. Sendo assim, orar é unir a fraqueza humana à onipotência divina. 

É conectar o altar da terra com o trono do céu. Se tudo é possível para Deus, então, tudo é possível por meio da 

oração. Sendo Deus soberano, e fazendo todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, escolheu, livre-

mente, agir por meio das orações do seu povo. Tiago, irmão do Senhor, escreveu: “... nada tendes, porque não 

pedis” (Tg 4.2). O nosso glorioso Redentor ensinou: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-

vos-á” (Mt 7.7). Orar as promessas de Deus é orar com plena ousadia. Ele não é homem para mentir. Em todas 

as suas promessas nós tem o sim e o amém. Nenhuma de suas palavras cai por terra. 

 

Em quarto lugar, o propósito maior da oração. “... a fim de que o Pai seja glorificado no Filho”. O fim último da 

oração não é o bem do homem, mas a glória do Pai manifestada no Filho. Quando o Senhor atende nossas pe-

tições e súplicas, o Pai é glorificado e o Filho é exaltado nele. A oração não é antropocêntrica, mas teocêntrica. 

A oração não visa exaltar o homem, mas a Cristo. Tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo é para 

Cristo. Na mesma medida que nossas necessidades são supridas, em resposta às nossas oração, o Pai é glori-

ficado no Filho. Na mesma proporção que apresentamos ao Senhor os anseios de nossa alma e encontramos 

nele resposta, a bênção que vem do céu a nós, retorna para o céu, como um tributo de louvor ao Pai, o único 

que é digno de toda honra, glória e louvor. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes/https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=250  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=250


 

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. 

 

SANTA CEIA 

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

nhor. Você, membro comungante, não falte! Relembre-

mos a morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus 

Cristo, enquanto, partilhamos do pão e do vinho. 

 

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. 

 

DIRETORIA DO CONSELHO ANO 2020 

Presidente: Reverendo Wipson da Silva Almeida 

Vice-Presidente: Presb. Marcos Henrique Denzin 

Tesoureira: Juliene Berbert França 

 

 

DIRETORIA JUNTA DIACONAL 2020 

Presidente: Diácono Roberto Recchia 

Vice-Presidente: João Eduardo Paschoalini 

Secretário de Atas: Edgard José de Araújo 

 

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: 91. Como se tornam os sacramentos meios efica-

zes para a salvação? 

 

R. Os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não por 

alguma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas so-

mente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que 

pela fé os recebem. 

 

 Ref. 1Pe 3.21; Rm 2.28-29; 1Co 12.13; 10.16-17. 
 

   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: 91. Qual é o dever que Deus requer do homem?  

 

R. O dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade re-

velada.  

 

 Deut. 29:29; Miq. 6:8; I Sam. 15:22.  

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

SUGESTÃO DE LEITURA 

  Batalha Espiritual – 6ª edição 

  (Augustus Nicodemus Lopes) 

 

É certo afirmar que a igreja evangélica não possuía, antes des-

ta obra, outra que apresentasse posição tão bíblica e prática 

sobre a batalha espiritual. Essa edição, depois dos acréscimos 

feitos na anterior, foi cuidadosamente revisada. Acrescentou-

se, no final de cada capítulo, perguntas para recapitulação e 

discussão em grupo, bem como para reflexão pessoal. Esse livro contribu-

irá para que a igreja estude com seriedade a Palavra de Deus e se firme 

na Verdade, rejeitando tanto o erro de dentro como o de fora. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-751-junho-2017-32237) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Henrique IV – O grande rei da França 

França, 1563. Protestantes e católicos lutam por terras e poder, 

usando a religião como justificativa. No comando dos protestan-

tes está Henrique de Navarra, que conduz seus homens contra 

a poderosa rival de sua mãe, Catarina de Médici, rainha da 

França. Catarina oferece a Henrique a mão de sua filha, Mar-

got, em sinal reconciliação, mas o casamento termina em um banho de 

sangue. Ele sobrevive ao massacre do Dia de São Bartolomeu, mas é fei-

to prisioneiro durante quatro anos. 

Embora recorrendo a qualquer tática para obter o trono, Henrique se torna 

um rei que, pela liberdade de religião e opinião, pode genuinamente dizer 

que é um dos primeiros e verdadeiros humanistas. 

(http://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp-751-junho-2017-32237) 

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-
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 

Guedes (irmã da Jô), Valéria (Valdeliz), e Luzia (Jô), Clélia de Mello, Lui-

za de Mello (Ivone), Janaína Cristina de Andrade (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 

04– Mariana Campana 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

06– André Luiz Moro 

 

10– Gize Helena Carettin 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

04– Raimundo e Mariana    

(Bodas de Latão ou Lã) 07 anos 

 

07– Pastor Wipson e Helena    

(Bodas de Opala) 24 anos 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura do  Salmo 124 

Leitura Bíblica: Isaías 2.1-5 

Hino nº 68 - “Necessidade ”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 

Convite e Adoração: Salmo 127 

Oração 

Leitura Bíblica: Salmo 128 

Hino 60  “Ofertório” Novo Cântico 

Ofertório 

Leitura Bíblica: Mateus 6.5-15 

Oração Contrição e Confissão (silenciosa) 

Departamento de Música 

Pregação da Palavra. Texto: Romanos 12:18  

Tema: Aprendendo a lidar com o conflito. 

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 29/12/2019 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

79 36 43 11 52 37 54 54,4% 

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Fernando 
Amarildo 
Edgard 

05/01 
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 
José Claudio e 

Dalva 

12/01 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——- 

12/01 ——- 

LITURGIA 

HOJE .Presb. Elizeu 

12/01 Presb. Plínio 

19/01 Presb. Nilman 

26/01 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

12/01 Rafinha 
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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