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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2017 — 19 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 

                                                           

 
 
 

 

ARROGÂNCIA, A PORTA DE ENTRADA DO FRACASSO 
 

A arrogância é um sentimento tolo. Somente aqueles que não sabem quem são cultivam pensamen-

tos soberbos. Mas ninguém pode conhecer a si mesmo sem antes conhecer a Deus. O conhecimen-

to de Deus é o primeiro passo para o autoconhecimento. Se o homem desconhece a Deus, projeta-

se a si mesmo além do que convém. Infla sua vaidade ao extremo e sente-se maior e melhor do que 

de fato é. Quanto mais o indivíduo conhece a Deus, mais conhece a si mesmo. Quanto mais se apro-

xima do Todo-poderoso, mais reconhece sua fraqueza. Quanto mais compreende a grandeza insondável daque-

le que a tudo vê, tudo sonda e a todos conhece, mais cônscio fica de sua total carência da graça. Destacaremos 

três tipos de arrogância: 

 

Em primeiro lugar, a arrogância intelectual. A arrogância intelectual é uma tolice inominável. A arrogância do sa-

ber é uma prova incontestável da ignorância mais tosca. O que não sabemos é muito maior do que o que sabe-

mos. O que não sabemos é um universo inesgotável diante das coisas diminutas que sabemos. O sábio é aque-

le que quase nada sabe. O tolo arrota saber, estadeia conhecimento e faz propaganda de sua erudição. O sá-

bio, porém, perplexo, se humilha diante da imensidão vastíssima do que se deve saber e das gotas diminutas 

do que se sabe. Os soberbos, como um restolho, só têm sabugo e palha, porém, jamais se curvam humildemen-

te diante de Deus. Aqueles, entretanto, que buscam o saber, quanto mais se aprofundam no conhecimento, 

mais humildes se tornam e menos fazem propaganda de sua erudição, porque vivem extasiados diante da ma-

jestade de Deus e de suas obras. 

 

Em segundo lugar, a arrogância moral. A arrogância moral é outra destacada tolice. Proclamar suas próprias vir-

tudes e aplaudir seus próprios feitos é de uma mediocridade sem tamanho. Só aqueles que vivem nas sombras 

lôbregas da ignorância moral podem exaltar a si mesmos e construir monumentos a si mesmos. Quanto mais 

conhecemos a santidade de Deus, mais cônscios ficamos de nossa miserável condição de pecadores. Quanto 

mais sondamos as profundezas de nossa alma, mais cientes ficamos das nódoas que maculam nosso íntimo. 

Conhecer a Deus e viver em sua presença é prostrar-se com o rosto no chão, e ter um senso profundo de nossa 

miserabilidade. Só a luz daquele que proclamou a si mesmo como a luz do mundo pode devassar os corredores 

escuros do nosso coração. Só diante dele temos consciência de que nossas justiças não passam de trapos de 

imundícia. Só quando nos vemos despojados de justiça própria podemos desejar ser revestidos de sua justiça. 

 

Em terceiro lugar, a arrogância espiritual. A arrogância espiritual é loucura consumada. Só um fariseu hipócrita 

ostenta o verniz de sua espiritualidade fajuta e aplaude suas próprias virtudes ao mesmo tempo que reprova, de 

forma ácida, os delitos das pessoas que vivem à sua volta. Os homens mais piedosos são aqueles que mais 

choram pelos seus pecados. Os soberbos, todavia, gabam-se de virtudes que nunca tiveram. Os humildades, 

reconhecem-se pobres e carentes da graça; os soberbos colocam-se no pedestal da santidade, para se vanglo-

riar em sua justiça própria. Os arrogantes estadeiam sua santidade externa ao mesmo tempo que escondem 

seu coração cheio de rapina. Falam de seus feitos ao mesmo tempo que escondem suas perversas motivações. 

Proclamam sua própria piedade ao mesmo tempo que denunciam, sem piedade, os pecados dos outros. Os so-

berbos são resistidos por Deus, mas os humildes são por ele exaltados. Não exalte a si mesmo, antes, humilhe-

se sob a poderosa mão de Deus. Não drapeje a bandeira de suas obras. Ao contrário, faça o bem sem olhar a 

quem, e ordene que sua mão esquerda esqueça-se do que fez a sua mão direita. Não queira receber a glória 

que só pertence a Deus. Ao fazer o bem, faça-o para a glória de Deus e para o bem de seu próximo. Lembre-se, 

você não é o centro do universo, Deus é. Portanto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. 

Não busque seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. Viva de forma piedosa diante de Deus e 

de forma justa diante dos homens! 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes / https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=244  

 

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=244


 

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 25/01 (sábado) às 18h - nas depen-

dências da igreja. 

 

SANTA CEIA 

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

nhor. Você, membro comungante, não falte! Relembremos a 

morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, 

enquanto, partilhamos do pão e do vinho. 

 

CULTO INFANTIL 

Atenção, pais! O culto infantil está em recesso e retornará suas ativi-

dades no mês de fevereiro.  

 

 

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: 93. Quais são os sacramentos do Novo Testa-

mento? 

R. Os sacramentos do Novo Testamento são o Batismo e a Ceia do Se-

nhor. 

 Ref. At 10.47-48; 1Co 11.23-26. 

   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: 93. Que é a lei moral?  

 

R. A lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero huma-

no, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência 

perfeita e perpétua a ela - nos apetites e disposições do homem inteiro, 

alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade 

e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obe-

diência e ameaçando com a morte a violação dela.  

 

 Deut. 5:1, 31, 33; Luc. 10:26-28; Gal 3:10; I Tess. 5:28; Luc. 1:75; 

At. 24,:16; Rom. 10:15.  
 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Hebraico Bíblico – B.M. Rocine 2019 

 

Com o objetivo de ajudar as pessoas a entenderem a Palavra 

de Deus com maior riqueza e intimidade, B.M. Rocine apre-

senta Hebraico Bíblico, um curso de hebraico bíblico de um 

ano de duração, em que o aluno aprenderá o alfabeto hebraico, os fun-

damentos da pronúncia e mais ou menos 400 das palavras mais comuns 

na Bíblia Hebraica. 

Usando uma abordagem analítica discursiva à Bíblia Hebraica é a ferra-

menta gramatical mais poderosa para alcançar a intimidade com Deus, 

afinal, “nada substitui ler a Bíblia hebraica em hebraico”. Por isso esse 

livro foi escrito para ensinar o poder exegético da análise do discurso 

desde início. 

O Autor, B.M. Rocine é pastor da Igreja da Living Word em Syracuse, 

Nova York, e moderador do fórum b-hebraico por e-mail, com mais de 

400 hebraístas em todo o mundo. 

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

Cópias – De Volta à Vida 

(2018) 

 

O longa de ficção científica Cópias – De Volta à Vida narra a 

história do cientista William (Keanu Reeves), que após per-

der a família num acidente de carro, rouba tecnologia da 

empresa para a qual trabalha com o fim de clonar seus en-

tes e, através de um aparato inovador que criou, transferir 

suas memórias para os novos corpos, a fim de recomeçar 

tudo novamente. 

O filme traz uma visão de como o ser humano não consegue lidar com 

as perdas e como a busca pela eternidade é algo tão intrínseco na hu-

manidade, que busca de diversas formas alcançá-la, esquecendo da úni-

ca fonte capaz de suprir todos esses anseios: Jesus Cristo. 

Com elenco talentoso, ação, drama e uma boa dose de tecnologia e ci-

ência, Cópias De Volta à Vida é um ótimo gatilho para reflexões profun-

das sobre vida versus morte. O filme está disponível no Netflix. Verifique 

a Classificação etária. 

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

 

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-

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


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 

21– Edna Ap. de Araújo Mazzucatto 

 

24– Jonas Rodrigues dos Santos Filho 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

21– José Salvador e Elice Lussari    

(Bodas de Prata dourada) 42 anos  

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura  

Hino  

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 

Oração Inicial 

Leitura Bíblica  

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 12/01/2020 

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

79        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Edgard 

Adalto 
João 

26/01 

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 Carlos e Tamires 

26/01 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——- 

26/01 ——- 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

26/01 Presb. Marcos 

02/02 Pastor. Wipson 

09/02 Presb. Elizeu 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

26/01 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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