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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2018 — 26 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 

                                                           

 
 
 

 

 

POR QUE O PECADO É MALIGNÍSSIMO? 
 

O apóstolo Paulo, o maior teólogo do Cristianismo, disse em sua mais robusta epístola, a 

carta aos Romanos, que o pecado é maligníssimo (Rm 7.13). O veterano apóstolo coloca 

a malignidade do pecado em grau superlativo. O pecado atingiu toda a raça humana. Diz 

a Escritura que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Caímos em Adão 

num estado de depravação e miséria. Não há nenhum justo, nenhum sequer. O pecado 

atingiu a todos os homens e pelo pecado veio a morte. 

 

O pecado é pior do que o sofrimento mais atroz, pois é a causa dos mais terríveis sofri-

mentos. É pior do que a morte, porque é a causa da morte. É pior do que o inferno, por-

que no inferno os réprobos jamais se gloriarão no pecado. O pecado é um embuste fatal. 

Promete felicidade e traz desgosto; promete liberdade e escraviza; promete vida e mata. 

O pecado é doce ao paladar, mas amargo no estômago. É agradável aos olhos, mas esconde a anzol da morte. 

Oferece as taças borbulhantes do prazer imediato, mas condena o pecador ao tormento eterno. 

 

O pecado é maligníssimo porque priva o homem do maior bem, a presença de Deus. O sofrimento, a enfermida-

de e a própria morte não podem afastar o homem de Deus, mas o pecado afasta-o da presença de Deus no 

tempo e na eternidade. Deus é luz, mas o pecado é treva espessa. Deus nos criou para o louvor de sua glória, 

mas o pecado é rebelião consumada contra ele. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. É transgressão 

da lei de Deus. O pecado é uma alternativa grotesca às generosas ofertas da graça. Oferece um fruto proibido. 

Desfaz, com mentiras deslavadas e escárnio vil as advertências divinas. Eleva o homem ao pódio do prestígio e 

depois o arremessa impiedosamente no abismo do desespero. 

 

O pecado promete o que não pode dar. Seus frutos são atraentes aos olhos, mas não satisfazem. Seus licores 

são adocicados, mas escondem o veneno da morte. O pecado abre todas portas das liberdades sem fronteiras, 

mas depois tranca sua vítima numa masmorra insalubre. Promete riquezas fáceis, mas depois flagela a pessoa 

com o chicote da culpa. O pecado é o combustível que alimenta as chamas do inferno. Onde o pecado domina, 

prevalece a mentira. Onde o pecado desfila na passarela, a alegria é rasa e a paz é postiça. Onde o pecado se 

assanha, as perversões de toda ordem se refestelam. Onde o pecado é tolerado, a presença de Deus não se 

manifesta. 

 

O pecado é maligníssimo porque ele é o opróbrio dos povos. Nações inteiras sofreram acachapantes derrotas 

porque sucumbiram ao pecado. Desceram das alturas excelsas da riqueza e do poder, para se chafurdarem nos 

lugares mais baixos da humilhação. A nação que promove o pecado, em vez de repudiá-lo, assina seu próprio 

atestado de óbito. Um povo que justifica o pecado em vez de aborrecê-lo acelera sua ruína. Nenhuma nação é 

forte se está de cócoras diante do pecado. Nenhuma família drapeja a bandeira da felicidade se o pecado é o ar 

que ela respira. O pecado é a receita mais rápida para a tragédia. Os súditos do pecado estão destinados à 

morte. O inferno é a prisão perpétua de todos aqueles que vivem na prática do pecado. 

 

Embora o pecado seja maligníssimo, é possível triunfar sobre ele. O arrependimento é a porta de escape. Arre-

pender-se é reconhecer que o pecado é abominável para Deus. É sentir tristeza por desejá-lo ou praticá-lo. É 

virar as costas para ele. Embora não possamos nos livrar do pecado por nós mesmos, Jesus Cristo, o Filho de 

Deus, morreu pelos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Cristo somos liber-

tos da condenação do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação e da presença do pecado na 

glorificação. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes // https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=241  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=241


 

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!. 

 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÉRIAS 

A Joseane, recepcionista da Igreja, estará tirando 14 dias de férias a 

partir do dia 29/01/2020. Voltará às suas atividades no dia 12 de feverei-

ro. 

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: 94. Que é o Batismo? 

 

R. O Batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a 

participação das bênçãos do pacto da graça, e a promessa de pertencer-

mos ao Senhor. 

 

 Ref. Mt 28.19; Jo 3.5; Rm 6.1-11; Gl 3.27. 
 

   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: 94. É a lei moral de alguma utilidade ao homem 

depois da queda?   

 

R. Embora nenhum homem, depois da queda, possa alcançar a retidão 

e a vida pela lei moral, todavia ela é de grande utilidade a todos os ho-

mens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos 

regenerados.  

 

 Rom. 8:3; Gal. 2:16; I Tim. 1:8.  

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Cristo e Teologia do Pacto – 

Cornelis P. Venema 2019 

 

Escrito por Cornelis P. Venema, Presidente e Professor 

de Estudos Doutrinatórios no Mid-America Reformed Se-

minary, Dyer, Indiana, e autor de A Promessa do futuro, 

da Cultura Cristã, o livro Cristo e a Teologia do Pacto é 

um convite para você entrar no campo rico do pensa-

mento reformado sobre as alianças. 

Apresentando ensaios sobre a eleição e as alianças, o 

livro de Cornelis aborda, por meio da teologia do pacto, três grandes 

questões atuais que preocupam as igrejas reformadas com uma análise 

magnífica. 

Esperamos grandes coisas dos textos de Dr. Venema e este volume não 

decepciona pois é focado na essência da teologia, o próprio Cristo. 

Leitura necessária para pastores, líderes e cristãos, Cristo e a Teologia 

do Pacto é uma aula sobre o pensamento reformado para todos aqueles 

que anseiam aprender mais do Pai. 

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

 

SUGESTÃO DE FILME 

Atentado ao Hotel Taj Mahal 

(2019) 

Mesclando imagens de arquivos com filmagens ficcionais, o 

longa Atentado ao Hotel Taj Mahal impacta o público com a 

história real do atentado terrorista coordenado que aconte-

ceu em 12 pontos diferentes da capital financeira e maior 

cidade da índia, Mumbai. 

Com direção de Anthony Maras, o filme é de tirar o fôlego, 

escancarando como a humanidade atual é extremista e violenta, além de 

ser facilmente manipulada. 

Apesar disso, Atentado ao Hotel Taj Mahal ainda nos oferece uma dose 

de esperança ao demonstrar como funcionários e hóspedes do hotel tra-

balharam em conjunto, deixando de lado o egoísmo, para que a situação 

complicadíssima de ataques de vários dias trouxesse de algum modo 

um pouco de conforto e segurança. 

Estrelado por Dev Patel e Armie Hammer, o filme é muito bem produzido 

oferecendo não apenas uma boa e impactante história, mas também um 

entretenimento com conteúdo.  

(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.  E se você, deseja aju-

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

cure 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 

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


(WEC).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta Di-

aconal, 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); 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 

21– Edna Ap. de Araújo Mazzucatto 

 

24– Jonas Rodrigues dos Santos Filho 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

29– Cleusa Gaino Smith 

 

30– Carlos Alexandre Marinho 

 

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 

31– Wlademir e Beatriz Orpinelli    

(Bodas de Crizopala) 33 anos  

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura da Palavra: Salmo 106 

Hino nº 07 “Glória à Trindade” 

Classes da  EBD 

Avisos 

Oração Final 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Preludio 

Hino nº 1 “Doxologia” Novo Cântico 

Oração 

Salmo 99 

Hino nº4 “Culto  à Trindade” 

Contrição: Isaías 43:25 

Oração confissão 

Hino nº 165 “Cuidado Divino” (Dízimos e Ofertas/Oração Diácono)

Equipe de Louvor 

Pregação da Palavra. Texto: Gn 3.1b-5  

Tema: A forma da tentação 

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 19/01/2020 

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

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Adalto 

João 
Roberto  

02/02 

João 

Roberto  
Carlos 

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 Fernando e Eliana 

02/02 Ari e Sônia 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE ——- 

02/02 ——- 

LITURGIA 

HOJE Presb. Marcos 

02/02 Pastor Wipson 

09/02 Presb. Elizeu 

16/02 Presb. Plínio 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

02/02 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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