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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2016 — 12 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 

                                                           

 
 
 

 

ALEGRIA INDIZÍVEL E CHEIA DE GLÓRIA 
 

"A quem, não havendo visto, amais; no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com ale-

gria indizível e cheia de glória" (1Pe 1.8). 

 

O apóstolo Pedro está escrevendo aos crentes da dispersão, espalhados por cinco diferentes 

províncias romanas. Esses irmãos eram eleitos de Deus. Estavam sendo santificados e nutri-

dos por uma viva esperança. Mesmo sendo perseguidos e vivendo dispersos pelo mundo, 

privados de sua liberdade e de seus bens, aguardavam uma herança incorruptível nos céus. 

Mesmo sofrendo provações e passando por tristezas exultavam nas recompensas eternas. 

Sabiam que as provas não podiam destruí-los, mas como um fogo, apenas depurar sua fé. Esses crentes mes-

mo não tendo visto a Cristo face a face como o vira o apóstolo Pedro, amavam-no; mesmo não o vendo com os 

olhos físicos, nele exultavam com alegria indizível e cheia de glória. O que significa essa alegria indizível e cheia 

de glória? De onde ela procede? Como ela se manifesta? Qual é a sua força? 

 

Em primeiro lugar, essa alegria é a expressão da presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Deus é oni-

presente, mas não está presente em todos os lugares com a sua presença manifesta. Onde a glória de Deus 

resplandece, os corações exultam com um gozo indescritível. Na presença de Deus tem plenitude de alegria. 

Ele é melhor do que suas mais excelentes dádivas. Quando os crentes são impactados por essa presença glori-

osa, então são invadidos por uma alegria que o mundo não conhece, não pode dar nem tirar. 

 

Em segundo lugar, essa alegria procede do céu e não da terra. Os destinatários desta epístola de Pedro esta-

vam sendo provados. Foram perseguidos. Perderem seus bens. Foram privados de sua liberdade. Andavam dis-

persos. O mundo não lhes era um lar hospitaleiro. Por isso, andavam com os pés na terra, mas com o coração 

no céu. De lá procedia essa alegria ultracircunstancial e indescritível. Não podiam se alegrar em suas posses 

terrenas, porque essas lhe foram tiradas, mas alegravam-se numa herança gloriosa e incorruptível. 

 

Em terceiro lugar, essa alegria se manifesta mesmo nas mais duras provações. A alegria do cristão se manifesta 

mesmo nas noites mais escuras do sofrimento. Aqueles crentes viviam pelos antros da terra, sendo maltratados, 

injuriados, perseguidos, espoliados, porém, mesmo sendo co-participantes dos sofrimentos de Cristo, exultavam 

com uma alegria indizível e cheia de glória. Eles tinham por motivo de grande alegria o passarem por diversas 

provações. No coração deles não havia mágoa, mas amor; não havia tristeza, mas celebração; não havia pesar 

pelo que haviam perdido, mas exultação pelo que haviam de receber. 

 

Em quarto lugar, essa alegria possui uma força irresistível. Os cristãos colocaram o mundo de cabeça para bai-

xo, pois quanto mais perseguidos eram, mais eles exultavam. Quanto mais eles tinham seus bens saqueados, 

mais eles se alegram por sua herança eterna. Quanto mais eles eram difamados, mais eles abençoavam. Quan-

to mais eles eram jogados de um lado para outro, mais eles se apegava à cidade cujo arquiteto e fundador é 

Deus. Quanto mais eles sangravam, mais fértil ficava o solo para a semeadura do evangelho. A igreja tornou-se 

irresistível. O evangelho avançou com poder incomparável. A alegria dos crentes no meio das mais duras pro-

vas deixavam os homens perplexos. Os crentes eram pobres, mas possuíam tudo; eles nada tinham, mas enri-

queciam a muitos. Eles foram arrancados e expulsos de sua casa, mas tinham uma pátria no céu. Os homens 

tiram lágrimas de seus olhos, mas de seu coração jorrava, em catadupas, uma alegria indizível e cheia de glória! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes://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!. 

 

PREGADOR CONVIDADO 

Neste domingo por ocasião do Culto, está nos visitando e pre-

gando Alexandre Antunes Pereira Santos, atualmente exerce 

seu ministério na capelania estudantil da Universidade Presbi-

teriana Mackenzie na Cidade de Campinas-SP. 

 

PROJETO ANA 

 Dia 13/01 (segunda-feira) às 19:30hs, estamos unidas para orar 

por nossos filhos, na residência Eliana Recchia. Esperamos vocês. “A 

melhor maneira de influenciar os nossos filhos é orando por eles. Deve-

mos não apenas falar de Deus para os nossos filhos, mas, sobretudo, 

falar dos nossos filhos para Deus. É tempo de você se colocar na brecha 

em favor de seus filhos!” (Hernandes Dias Lopes).  
   

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. 

 

SECRETARIA 

Não haverá expediente nos dias 13 e 14 de janeiro. 

 

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: 92. Que é um sacramento? 

 

R. Um sacramento é uma santa ordenança, instituída por Cristo, na qual, 

por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representa-

das, seladas e aplicadas aos crentes. 

 

Ref. Mt 26.26-28; 28.19; Rm 4.11. 
 

   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: 92. Que revelou Deus primeiramente ao homem 

como regra da sua obediência?   

R. A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência, e a 

todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não co-

mer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi a lei moral.  

 

Gen. 1:27; Rom. 10:5, e 2:14:15; Gen. 2:17  

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

O Presbítero — Cornelis Van Dam 2019 

 

 Escrito por Cornelis Van Dam, professor de Antigo Testa-

mento no Canadian Reformed Theological Seminary 

(Hamilton, Ontário), O Presbítero apresenta os princípios 

bíblicos essenciais sobre um ofício indispensável para a 

igreja, o presbiterado. 

O livro oferece uma discussão inteligente e completa so-

bre os textos bíblicos que moldam o entendimento sobre 

o oficio de presbítero na igreja atual. Para isso, o autor volta às origens 

desse ministério na Antiguidade – e que devem orientar a igreja de Je-

sus. 

O Presbítero é enraizado no profundo solo da fé e da prática reforma-

das.  

Indicado e de certo modo obrigatório, para os presbíteros já ordenados e 

para os que se consideram chamados para esse ofício.  

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp782-janeiro-2020-34846 ) 

 

 

SUGESTÃO DE FILME 

O Irlandês 

(2019) 

 

Robert De Niro, AI Pacino, Harvey Keitel e Joe Pesci For-

mam o grande e talentoso elenco de O Irlandês, que con-

ta com direção de Martin Scorsese. 

Do gênero preferido de Scorsese, o longa narra a história 

de Frank, veterano da Segunda Guerra Mundial que se 

filia a um sindicato e, por motivos mais ou menos sim-

ples, acaba se tornando um assassino a serviço da má-

fia. E logo no início do filme, vemos o personagem central contando sua 

história e a ligação com a família Bufalino e o desaparecimento de um 

famoso e admirado líder trabalhista de quem foi amigo por muitos anos. 

O longa traz cenas dramáticas muito bem construídas, aborda temas po-

líticos sobre a máfia e a corrupção e reflete sobre a vida, sobre o fim de 

uma Era, sobre a velhice e o contraste da essência calejada de um indi-

víduo com os novos tempos em torno dele.  

O irlandês está disponível no Netflix. 

 

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-

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp782-janeiro-2020-34846


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 famili-

ares 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 

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

za de Mello (Ivone), Janaína Cristina de Andrade (Cirurgia); Elisandra 

Purcino (cunhada Jose). 

 

 

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 

06– André Luiz Moro 

 

10– Gize Helena Carettin 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

13– Plínio e Selma    

(Bodas de Jaspe) 47 anos 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura do Salmo 15.1-5 

Hino nº 61 “ Ação de Graças” 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 134 

Oração Inicial 

Leitura Bíblica -  Salmo 145 

Equipe de Louvor 

Entrega de dízimos e Ofertas (Primeiro Cântico—Equipe)  

Oração Silenciosa Confissão e Contrição (Último Cântico Equipe) 

 Culto Infantil 

Pregação da Palavra. Texto:  

Tema:  

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 05/01/2020 

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

79 48 31 12 40 35 43 39,2% 

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Amarildo  

Edgard 
Adalto 

19/01 

 Edgard 

Adalto 
João 

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 

19/01 Carlos e Tamires 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——- 

19/01 ——- 

LITURGIA 

HOJE Presb. Elizeu 

19/01 Presb. Nilman 

26/01 Presb. Marcos 

02//02 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE Rafinha 

19/01 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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