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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 2021 — 16 de fevereiro 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 

                                                           

 
 
 

 

QUANDO OS CÉUS SE FENDEM E DEUS DESCE 

 
"Oh! Se fendesses os céus e descesses! Se os montes tremessem na tua presença" (Is 

64.1). 

 

O profeta Isaías está encerrando a sua carreira profética e anseia por uma manifestação ex-

traordinária da presença de Deus. Não lhe é suficiente saber que Deus é onipresente. Ele 

quer ver a presença manifesta de Deus. Quero, portanto, aqui destacar três lições: 

 

Em primeiro lugar, a presença manifesta de Deus vem a resposta à oração. Isaías compreen-

de que Deus vem, com sua manifestação esplêndida, em resposta à oração. Sempre foi as-

sim na história. Deus se manifesta com seu poder, fazendo notório o seu nome, em resposta às orações do seu 

povo. Pela oração conectamos a fraqueza humana à onipotência divina; o altar da terra com o trono do céu. 

Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas extraordinárias acontecem na terra. Isaías não 

pede prosperidade nem saúde. Não pede sucesso para seu ministério nem o reconhecimento dos homens. Pe-

de a presença manifesta de Deus. Anseia por uma manifestação poderosa de Deus, a ponto dos montes mais 

sólidos tremerem em sua presença. Quando Deus se manifesta, aquilo que parece inabalável é sacudido desde 

seus alicerces. Ninguém pode resistir a presença manifesta de Deus. Ninguém pode duvidar da existência e do 

poder de Deus quando ele fende os céus. 

 

Em segundo lugar, a presença manifesta de Deus é uma expressão de seu poder irresistível. Quem pode deter 

o braço do Todo-poderoso Deus quando ele se manifesta? Os pecadores mais duros e insolentes se derretem 

como cera ao fogo. As nações mais açodadas no pecado reconhecem que ele é Deus e se dobram. Esta verda-

de insólita é vista nos tempos de avivamento da igreja. Onde quer que Deus fendeu os céus e desceu, homens 

outrora escravos do pecado foram libertos. Nações mergulhadas nas densas trevas da idolatria são arrancadas 

desse berço de escuridão para se voltarem para o Senhor. Quando Deus fende os céus, isso se torna tão notó-

rio que é impossível negar seu poder e impossível resistir sua graça. Deus pode fazer mais em um dia de aviva-

mento, do que conseguimos fazer em anos de trabalho estribado na força da carne. Oh, como precisamos da 

manifestação do Todo-poderoso! Muitas nações viram as costas para Deus. Os ímpios escarnecem do seu Cris-

to. Até mesmo as igrejas, que devem professar seu nome e proclamar sua Palavra, mergulham num sono de 

condenável apatia. Mais do que o reconhecimento dos homens, precisamos ver os céus rasgados e Deus des-

cendo para manifestar ao mundo o seu poder. 

 

Em terceiro lugar, a presença manifesta de Deus traz glória ao próprio Deus e ânimo à sua igreja. Aqueles que 

hoje desandam a boca para falar blasfêmias contra Deus, insurgindo-se contra sua graça e desmerecendo seu 

poder, ficam perplexos diante da manifestação do Onipotente. Quando Deus desceu no Sinai, as rochas maci-

ças tremeram e de fenderam. Quando Deus desceu no Pentecostes, as nações reunidas em Jerusalém, se reu-

niram atônitas e foram impactadas com o poder da Palavra proclamada no poder do Espírito Santo; e a partir 

dali, o Evangelho, de forma célere e irresistível, alcançou todo os rincões do mundo. Quando Deus fendeu os 

céus e desceu na Inglaterra, no século dezoito, a nação foi sacudida pelo poder do Espírito Santo e multidões, 

outrora mortas em seus delitos e pecados, correram sôfregas para os braços do Salvador. Quando Deus fendeu 

os céus e desceu nos Estados Unidos, no século dezenove, a igreja soergueu-se das cinzas e missionários saí-

ram para os mais longínquos horizontes do mundo, levando a esperança do Evangelho. Quando Deus fende os 

céus e desce, o mundo é impactado, a igreja é reavivada e os corações mais endurecidos se derretem, reco-

nhecendo que só o Senhor é Deus. 

 

Rev. Hernandes Dias Lopes// https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=272  

https://lpc.org.br/editoriais.php?codigo=272


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 17/02 segunda-feira às 19:30hs, haverá 

reunião da Junta, na Igreja. 

 

HOMENS EM ORAÇÃO 

 Convidando a todos os Homens a participar da nossa reunião 

nessa semana. Sempre tratamos e estudamos assuntos atuais e presen-

tes no nosso dia a dia e temos buscado o aperfeiçoamento do homem 

chamado para adorar a Deus, liderar sua casa e testemunhar o Cristo 

vivo. Nossas reuniões são realizadas quinzenalmente, sempre às terças-

feiras, às 19:30 hs. Nossa próxima reunião será dia 18/02, na casa do 

irmão Fernando Sales. Participe! Sua presença muito nos honrará. Se 

puder, leve um prato de doce ou salgado. 
 

P L E N Á R I A 

A SAF gostaria de contar com sua criatividade, talen-

tos e alegria. 

Junte-se a nós no trabalho do Senhor. 

Venha ser sócia da SAF você também, vem! 

Esperamos por você no dia 18/02 às 19:30hs na igre-

ja para nossa plenária. 

 

 

III- Catecismo Menor: 97. Que se exige para participar dignamente da 

Ceia do Senhor? 

 

R. Exige-se daqueles que desejam participar dignamente da Ceia do Se-

nhor que se examine sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do 

Senhor, sobre a sua fé para se alimentarem dele, sobre o seu arrependi-

mento, amor e nova obediência; para não suceder que, vindo indigna-

mente, comam e bebam para si a condenação. 

 

Ref. 1Co 11.27; 31-32; Rm 6.17-18. 
 

(http://www.monergismo.com/

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: 97. De que utilidade especial é a lei moral aos 

regenerados?  

 

R. Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados 

da lei moral, como pacto de obras, de modo que nem. são justificado, 

nem condenados por ela; contudo, além da utilidade geral desta lei co-

mum a eles e a todos os homens é ela de utilidade especial para lhes 

mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela, 

em lugar e para bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e 

a manifestar esta gratidão por maior cuidado da sua parte em conforma-

rem-se a esta lei, como regra de sua obediência.  

 

 Rom. 6:14 e 7:4, 6; Gal. 4:4-5; Rom. 3:20 e .8:1, 34 e 7:24-25; Gal. 

3:13-14; Rom. 8:3-4; II Cor. 5:21; Col. 1:12-14; Rom. 7:22 e 12:2; 

Tito 2:11-14.  

(http://www.monergismo.com/textos/catecismos/

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

CLASSE ESPECIAL  

Quartas-feiras, às 19h30min, no Sala 5 da IPA, voltaremos com nossas 

reuniões. Os interessados deverão fazer sua inscrição na secretaria da 

igreja (via e-mail ou telefone). Nesta fase, estamos funcionando em regi-

me de discipulado cristão.  

 Cronograma das atividades: 19h30min (Oração uns pelos os ou-

tros) - 20h (Instrução bíblica) -20h30min (Aplicação-prática). 

 Nossa esperança repousa sobre a Graça de Deus para interpretar, 

expor e viver, fielmente, a Palavra de Deus.  

 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

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

informações junto à secretaria. 

 

SUGESTÃO DE FILME 

 

 

 

 

 

Ad Astra – Rumo as Estrelas 

(2019) 

 

Em Ad Astra – Rumo as Estrelas, Brad Pitt é um astronauta experiente e 

com todos os diferenciais que a profissão exige. 

Ambientado em um tempo futuro, o filme de ficção científica explora a 

viagem do personagem de Pitt em uma jornada ao limite do sistema so-

lar em busca de seu pai, um renomado astronauta desaparecido há 15 

anos. 

No decorrer do longa e durante as trocas de diálogos podemos ver como 

uma vida sem esperança da eternidade é vazia e tira a beleza de tudo 

ao nosso redor, além de acompanhar o processo de cura e perdão entre 

pai e filho. 

Com belas imagens e excelente direção, Ad Astra traz cenas de mistério, 

tensão, ação, tristeza e surpresas ao telespectador, gerando incômodo e 

impacto. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903)  

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

 

 

 

 

 

Casamento Temporário – John Piper 2013 

 

Escrito por John Piper, autor dos livros Não jogue sua vida fora, A Paixão 

de Cristo, Quando eu não desejo Deus, Sexo e a supremacia de Cristo, 

O sofrimento e a soberania de Deus, todos publicados pela Cultura Cris-

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903


tã, O Casamento Temporário aborda o significado do casamento, que é 

infinitamente grandioso. 

Na obra vemos como o casamento é mais do que a união entre homem 

e mulher, é também a manifestação do amor fiel à aliança de Jesus e 

seu povo Casamento Temporário apresenta a visão bíblica, seus contor-

nos inesperados e suas consequências de peso igualmente para todos: 

casados, solteiros, divorciados e recasados. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903)  

 

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 fi-
delidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedien-
tes e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Con-
versão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos 
familiares 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). 

 

VI – Oremos pelas cidades e pelas vítimas atingidas pela falta de estru-

tura urbana em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro neste pe-

ríodo das fortes chuvas. 

 

 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

09– Cássia Melo de Freitas Bernardes 

 

12– Sueli Ap. Fuzaro Sebastião 

 

15– Pastor Ádler Silvio Coelho 

 

 

ANIVERSÁRIO DA SEMANA 

20– José Salvador Lussari 

 

28– Sônia Camilo Alonso 

 

 

LITURGIA MATUTINA  

Prelúdio  

Oração Inicial 

Leitura do Salmo 92 

Hino nº62 “Hino de Gratidão” Novo Cântico 

Leitura - Lucas 15.1-32 

Oração de Contrição 

Departamento de Música 

Pregação da Palavra - Reverendo Roberto Brasileiro 

Hino nº 105 “ A certeza do Crente” Novo Cântico  

Tríplice amém 

Bênção apostólica 

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

al Presbiteriano 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental 

Leitura devocional: Salmos 40.16 

Oração (adoração/invocação) 

Leitura Congregacional: Salmos 40.1-10 

Hino nº 33 “Maravilhas Divinas” Novo Cântico 

Leitura Congregacional: Salmos 40.11-17 

Leitura: Os 14.1-3 (Contrição) 

Oração de Confissão 

Hino nº 93 “ Firmeza na Fé” Novo Cântico 

Dízimos e Ofertas/Oração 

Departamento de música - Equipe de Cânticos 

Culto Infantil 

Mensagem 

Pregação da Palavra. Texto:2 Co 5.20-21 

Tema: Embaixadores de Cristo 

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.  

 

3. ALUGA-SE EDÍCULA  

Sala, quarto, cozinha e banheiro na Rua Santa Cruz, 1002 - Centro - 

200 metros da Rodoviária.   

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp783-fevereiro-2020-34903


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 09/02/2020 

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

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Carlos 
André 

Fernando 

23/02 
André 

Fernando 
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 
José Claudio e 

Dalva 

23/02 Plínio e Selma 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE 
Lidiane 

Joseane 
Rafael 

23/02 

Ana Laura 
Malu 

Amanda 
 

LITURGIA 

HOJE Presb. Plínio 

23/02 Presb. Nilman 

01/03 Pastor. Wipson 

08/03 Presb. Marcos 

PROJEÇÃO 

HOJE Amarildo 

23/02 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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